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Lagoa comemora
7º aniversário de
elevação a cidade

“O estatuto de cidade trouxe-nos, sem dúvida alguma, reconhecimento
pelo desenvolvimento e progresso continuado da Lagoa”.
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Freguesia de Nª Sª
do Rosário assinala
426º aniversário
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Secundária da Lagoa
foi palco de encontro de
teatro durante três dias

A Escola Secundária de Lagoa acolheu, entre
os dias 13 e 15 de março, o IX Encontro Regional de Grupos Escolares de Expressão Dramática.
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CSCSP - uma instituição ao
serviço dos outros
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Santiago FC conta com
cerca de 110 atletas

Páginas 16
Pub.

Fotos: EBIL

Página 02

EBI DE LAGOA/ EBI ÁGUA DE PAU

Adormecer com os livros
Após um

ano letivo
de interrupção, a EB1/JI
Tavares Canário voltou
a abrir as portas à comunidade educativa,
para a realização da atividade noturna
“Adormecer com os livros”. Este ano, foram
realizadas duas sessões contando com a
participação das famílias: a primeira, no dia
30 de novembro (destinada às crianças do
Jardim de Infância e do 1º ano) e a segunda,
no passado dia 8 de fevereiro (para os alunos do 2º, 3º e 4º anos de escolaridade).
As sessões foram organizadas pelas docentes daquela escola e dinamizadas pela
educadora Alda Casqueira Fernandes e pela
professora Anabela Cura, do projeto “Canta
Comigo, Leio Contigo” tendo, na segunda
sessão, sido convidadas também as docentes Joana Ferreira e Rosa Cardoso, que vieram enriquecer ainda mais o evento.
Com esta atividade pretende-se: desenvolver o gosto pela leitura; proporcionar
momentos lúdicos, de rigor pedagógico e
ricos de aprendizagem; contribuir para o

aumento dos níveis de literacia e de alfabetização das crianças e jovens, desde os três
anos de idade e fomentar a relação escolafamília.
Apesar do frio e da chuva, as famílias
aceitaram o convite e, juntamente com as
crianças vestidas com os seus pijamas e
transportando os seus bonecos, mantas e
almofadas, participaram com entusiasmo e
alegria, tornando as sessões bem anima-

das. É de realçar o bem-estar, a envolvência
e a interação não só das crianças, mas também dos adultos participantes ao ouvirem
as histórias e as canções apresentadas.
Foram noites de muitos sorrisos e calor humano.
No ﬁnal, foi distribuído o habitual “chocolate quente” para tornar mais acolhedora
a noite e encerrar o evento como mais um
sucesso.
A comissão organizadora agradece a
todos os participantes e, de um modo
especial, às excelentes proﬁssionais que
a dinamizaram pela sua disponibilidade
e empenho, a todo o pessoal docente e
não docente envolvido e às famílias que
participaram e aderiram a iniciativas
como esta.
A comissão organizadora
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Sónia Sousa na EBI de Água de Pau

Sónia Sousa, encenadora, dramaturga,

poetisa e atriz esteve presente na Escola
Básica Integrada de Água de Pau no dia 23
de Janeiro, tendo levado a cena “Era uma
Vez … Mais uma vez”. Esta obra que passou
a integrar recentemente o Plano Regional
de Leitura retrata a Estória de uma gotinha
de água que anda perdida no Deserto à

procura do Mar. A Gotinha encontra vários
obstáculos, mas o maior de todos é o medo
que sente do Tremidinho (Miragem) que a
quer transformar numa onda de calor,
quando o seu sonho é transformar-se numa
onda do mar.
As turmas 1.ºB, 2.ºD, 2.ºE, 2.ºF, 3.ºG e
3.ºH cantaram para embalar a gotinha no
seu sonho, ﬁzeram sons e gestos de forma
a retratar o movimento das ondas do Mar,
o Tremidinho que treme, treme com tanto
calor e participaram ativamente durante a
apresentação da peça que conquistou todo
o público presente no auditório.
A peça retratou a força do acreditar, a
magia do sonho e o quanto uma palavra ou
um afeto pode fazer a diferença na vida de
quem busca atingir os seus objetivos.

Projeto “Experiências com letras”
módulo GelArte

Numa iniciativa da equipa da Biblioteca Palavrinhas de lã

escolar as turmas da educação pré-escolar da
Unidade Orgânica deslocaram-se à biblioteca
da EB2 Padre João José do Amaral para assistirem a uma sessão de contos intitulada de
“Palavrinhas de Lã”, levada a cabo pelas dinamizadoras do projeto “Canta Comigo, Leio
Contigo”. Foram momentos de muita alegria,
diversão, música e histórias que aquecem o
coração!

Um ato de amor

Porque contar histórias é tam-

bém um ato de amor, no passado
dia 14 de fevereiro, o tema do
amor foi abordado, não só através
de histórias, mas também pela
música e pela poesia. Esta foi uma
iniciativa da equipa da Biblioteca
escolar que contou com a colaboração das dinamizadoras do projeto “ Canta Comigo, Leio contigo”
e também com a participação da professora Joana Ferreira.
A Equipa da Biblioteca Escolar

No âmbito das atividades da Saúde Esco- Suporte básico de vida

lar, decorreram na Biblioteca Escolar sessões
de sensibilização sobre Suporte Básico de
Vida, realizadas pelo Sr. Duarte Cordeiro,
Bombeiro Voluntário da Corporação de Ponta
Delgada.
Foram abrangidas todas as turmas do 6.º
ano, com o objetivo de (in)Formar para
Salvar.

Mais uma vez, aliando a leitura à ciên-

cia, os alunos das turmas 4.ºI, 4.ºJ, 4.ºK,
4.ºDOV e 7.ºA, após ouvirem um conto
sobre uma princesa muito sensível, puseram os seus neurónios a trabalhar e,
fazendo uso dos cinco sentidos (visão, olfato, audição, tato e gosto/paladar), conseguiram obter aprovação no “teste”
proposto pela equipa da Biblioteca Escolar.
A seguir, no atelier de ciência, puseram
as mãos à obra e, sob a orientação da pro-

fessora Hermínia Rodrigues, medindo água,
usando e misturando gelatina neutra e
gelatina de diversos sabores, confecionaram deliciosas gomas que puderam saborear no ﬁnal da sessão. A receita foi
devidamente explicada e distribuída a cada
um dos participantes. Desta forma, alunos
e pais/encarregados de educação poderão,
em suas casas, repetir a experiência,
fazendo variar os sabores e as formas das
gomas se assim o desejarem.
Fotos: EBIAP
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Conferência sobre “Geocaching e educação”

Realizou-se a 27 de fevereiro,

uma conferência, denominada
“Geocaching e Educação”, no anﬁteatro desta Escola, onde foram
oradores convidados o senhor
Ricardo Moura (campeão de rallys) e o senhor José Serra (jornalista e realizador cinematográﬁco
de ﬁlmes subaquáticos). Cada um
destes conferencistas falou da sua
vida e realizações, tendo se esforçado por “passar” a mensagem
para os alunos, de que “nada na
vida, se consegue sem esforço, dedicação, sacrifício, trabalho e persistência”.
Coube aos professores e alunos
deste Clube, fazer a “ligação” do
Geocaching aos dois conferencistas, o que não foi difícil pois existem em S. Miguel (e nos Açores
em geral), várias “caches” relativas
ao desporto automóvel e 6 caches

“submarinas”, que só podem ser
“encontradas” com mergulho de
escafandro.
Estiveram presentes mais de 200
alunoss, maioritariamente membros do Clube de Geocaching
desta Escola, bem como vários
convidados, representantes das
entidades parceiras deste Clube.
Também esteve presente e em representação da senhora Presidente da Câmara Municipal da
Lagoa, a Dra. Albertina Oliveira,
vereadora desta edilidade, que
falou sobre o envolvimento da
Câmara da Lagoa com este Lagoa.
Foram, ainda, visionados vários ﬁlmes, relativos ao Geocaching,
muito em particular um relativo à
atividade náutica de colocação da
cache Luso, que foi organizada e
realizada com o apoio do Clube
Náutico de Lagoa.

Geotour Azores na Escola Secundária

Desde o ﬁnal do mês de

fevereiro que a sede da
Geotour Azores (AZGT) é na
Escola Secundária da Lagoa.
Esta Geotour é um projeto
do Governo Regional dos
Açores, através da Direção
Regional do Turismo, que
conta, a partir de agora,
com o envolvimento e colaboração do Clube de Geocaching desta Escola. Este
projeto de Geocaching é
uma ferramenta utilizada
pela Direção Regional do

Página 03

Turismo com o objetivo de
promover o turismo na
Região Açores. Esta Geotour
é única e pioneira em Portugal, sendo uma das 67 existentes no mundo. Existe
uma placa, oferecida pela
Câmara Municipal da Lagoa
e colocada na entrada desta
Escola, a assinalar esta sede
e parceria.
A este propósito informase que na apresentação
desta Geotour na Feira
Internacional de Turismo de
Lisboa, realizada no passado

mês de março, este Clube
de Geocaching esteve presente, através da apresentação do ﬁlme “Dream”,
produzido por este Clube,
aquando do concurso de ﬁlmes internacionais de Geocaching “GIFF 2018”, onde
esta produção alcançou
uma posição bastante honrosa.
Luis Filipe Machado e
Marco Pereira

Fotos: CGESL
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Lagoa comemora 7º aniversário de elevação a Cidade

O jornal Diário da Lagoa esteve à
conversa com a presidente da
Câmara Municipal de Lagoa, Cristina
Calisto, a propósito do sétimo aniversário de elevação da Lagoa a cidade.
E, a propósito desta data, foi-nos
concedida uma entrevista em que
foram abordados vários temas: a
questão do Mercado Municipal, a
beneﬁciação da rua 25 de Abril ao

Fotos: CML

DL - De que forma é que, este
ano, será assinalado o sétimo aniversário de elevação da Lagoa a
cidade?
Cristina Calisto - À semelhança
de anos anteriores, o 7.º ano de
elevação a cidade, que coincide
com o 497.º aniversário de elevação a município, será assinalado
com um diversiﬁcado programa de
atividades culturais, sociais e desportivas durante todo o mês de
abril, na cidade de Lagoa, não centrando em apenas um dia essa
celebração.
Ao longo do mês de abril, assistiremos a diversas atividades culturais, que visam celebrar esta
data, desde logo a sessão do Inspiral, com o Workshop de Cristovám, em parceria com a Sociedade
Filarmónica Estrela D’ Alva e que
se realizará a 6 de abril, no Salão
Paroquial da Igreja Matriz de
Santa Cruz.
No feriado de 11 de abril a Lagoa
acordará com a habitual alvorada
e hastear das bandeiras que conta
com a participação das duas ﬁlarmónicas da cidade, no edifício dos
Paços do Concelho. À noite, deste
mesmo dia, assinalaremos a efeméride com um concerto musical
proporcionado pelo Magma Gospel, na igreja do Convento de
Santo António, em Santa Cruz.
A 18 de abril, assinalaremos no
Convento, o Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios com o projeto “No meu Tempo”, que comporta uma visita guiada ao
Convento, espaço onde será tam-

nível da pavimentação e a elaboração do Plano de Mobilidade para a
cidade, o apoio à terceira idade e à
instalação de um Centro de Dia na
Praça da República Portuguesa ou,
a título de exemplo, temas como a situação da requaliﬁcação do Porto
dos Carneiros e da Escola Básica 2,3
Padre João José do Amaral.

bém inaugurada a III fase do
Núcleo Museológico do Presépio e
a Rota dos Bonecreiros da Lagoa,
no dia 24. Ainda nesse mesmo dia,
celebraremos a Liberdade com o
habitual concerto musical do
Grupo de Cantares Tradicionais de
Santa Cruz, no Cine Teatro
Lagoense, Francisco d’ Amaral
Almeida.
Já no dia 26, o Convento acolhe,
ainda, a exposição fotográﬁca do
lagoense Rui Soares.
Para além disso, no dia 29, será
inaugurado o projeto “Biblioteca
na Rua”, que consiste numa carrinha, que percorrerá todas as freguesias do concelho, durante a
semana, transportando livros, que
podem ser requisitados, presencialmente ou online.
No dia 30 de abril, decorrerá
uma sessão de Cidadania e Educação para a Política intitulada “A
participação ativa dos jovens na
sociedade atual”, que será dinamizada pela Associação dos Amigos
do Calhau.
A nível desportivo, serão proporcionadas variadas atividades, com
destaque para o Karting Lagoa,
que terá lugar no dia 7 de abril,
nos arruamentos do Tecnoparque
e a 14 de abril será a vez do Desaﬁo Vertical O947, com início na
Baixa d´Areia, um evento de trail
running, de competição e lazer,
que levará os atletas a percorrer
os trilhos da Lagoa, desde o nível
do mar até ao seu ponto mais elevado, o Pico da Barrosa.
DL - Um dos projetos cuja exe-

cução estava prevista, e já anunciada, era o do Mercado Municipal. Em que ponto de situação é
que está este projeto e, se for
uma realidade, que impactos
poderá ter para o concelho e a
cidade em particular?
CC - O projeto do Mercado Municipal da Lagoa foi um projeto
pensado numa altura em que atravessávamos uma crise económica
que afetou todo o país, inclusive
os Açores.
A sua construção, num conceito
semelhante ao Mercado da
Ribeira, em Lisboa, com componente de frescos e uma componente comercial iria potenciar a
economia local, tendo sido elaborado o projeto e submetido a candidatura a fundos comunitários,
num valor superior a um milhão
de euros. Contudo, neste interregno de tempo, e para os mesmos espaços, surgiram projetos de
investimento privado, nomeadamente o Hospital Internacional
dos Açores e o Hotel do Grupo
Hilton, que implicaram uma decisão e reavaliação do projeto do
Mercado Municipal. A tipologia
dos investimentos em causa, as dinâmicas económicas que surgirão,
bem como, o enquadramento
macro do que se pretende para o
concelho de lagoa, a nível da sua
projeção e desenvolvimento implicaram a opção de suspender o
projeto do mercado municipal,
incluindo a sua retirada dos fundos comunitários.
Enquanto autarca assumo esta

opção política de suspensão do
projeto do mercado Municipal
para o Tecnoparque na real convicção que os projetos assumidos
– HIA - Hospital Internacional dos
Açores e Hotel do Grupo Hilton –
serão potenciadores e geradores
de valor acrescentado e mais-valias signiﬁcativas ao concelho em
diversas áreas – emprego, empresarial e social.
DL - Uma das suas promessas
eleitorais, presentes no seu manifesto, é a beneﬁciação da rua 25
de Abril ao nível da pavimentação
e a elaboração do Plano de Mobilidade para a cidade. Será que nos
pode adiantar em que fase de
execução esses projetos estão e,
relativamente ao segundo em
particular, em que consiste?
CC - Nessa matéria, há a referir
que foi aprovado pela Assembleia
Municipal, o Regulamento Municipal de Apoio à Reabilitação dos
centros urbanos do concelho de
Lagoa, que estabelece uma série
de incentivos e benefícios ﬁscais à
reabilitação, por particulares, bem
como, prevê um novo paradigma
de responsabilidade pública no
planeamento e gestão da nossa
cidade, assente na reabilitação
urbana, para uma coesão social e
territorial, estando estas duas
zonas em ARUs aprovadas e inseridas nesse novo contexto. Com
base neste regulamento, a requaliﬁcação da Praça Nossa Senhora
do Rosário deverá ser primeiramente intervencionada, em detrimento da beneﬁciação da Rua 25
de Abril.
Nesse pressuposto, posso adiantar que o projeto de remodelação
da referida praça já foi adjudicado
a um Gabinete de Arquitetura,
estando em fase de conclusão. A

Câmara Municipal de Lagoa, logo
que o tenha em sua posse, tomará
os devidos procedimentos administrativos para a execução e início
dos trabalhos de intervenção.
Considerando ser uma obra que
pode implicar a remodelação e
modernização de algumas infraestruturas com a consequente
necessidade de abertura de valas
na Rua 25 de Abril, é do mais elementar bom senso que a beneﬁciação desta artéria se inicie após
a conclusão das obras na praça.
Por sua vez, a intervenção na Rua
25 de Abril deverá passar ao nível
da beneﬁciação do pavimento, da
calçada, dos passeios e equipamentos urbanos, possibilitando
uma melhor segurança, comodidade e circulação dos nossos cidadãos, aliada a uma maior
disciplina de estacionamento e circulação automóvel.
A nossa preocupação passa, essencialmente, pelo bem-estar dos
munícipes no respeito pela salvaguarda dos elementos de identidade patrimonial e histórica que
caracterizam aquela zona central
da freguesia de Nossa Senhora do
Rosário e que possam permitir
uma maior e melhor mobilidade
na cidade.
O Plano de Mobilidade está a ser
realizado e será apresentado
oportunamente. É um documento
que tem como propósito encontrar medidas estratégicas que
favoreçam uma maior e melhor
mobilidade à cidade e encontra-se
associado a vários investimentos
que pretendemos fazer e que se
prendem com o melhoramento da
rede viária do concelho e criação
de mais estacionamento e de
novas vias rodoviárias.
(continua pág. 05)
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Obra da ciclovia entre o Cruzeiro e o Portinho de São
Pedro aguarda visto do Tribunal de Contas para avançar

DL - O apoio à instalação de um
Centro de Dia na Praça da República Portuguesa foi um dos seus
propósitos de sua campanha. Em
que fase de elaboração está este
projeto e pergunto-lhe se, relativamente ao apoio à terceira
idade, a Câmara Municipal de
Lagoa prevê a execução de outros
projetos ou apoios?
CC - O Centro de Dia, na Praça
da República Portuguesa acabou
por ser um projeto totalmente assumido pela Santa Casa da Misericórdia da Lagoa.
As obras de beneﬁciação deste
Centro, bem como a aquisição de
equipamentos, já estão concretizadas e, neste momento, está a
ser diligenciada a realização de um
protocolo com o Governo Regional
dos Açores para o seu funcionamento.
No que se relaciona à terceira
idade, penso que temos feito um
bom trabalho nesta área, nomeadamente através de medidas implementadas como o cartão Lagoa
Mais Saúde que concede uma
série de benefícios à faixa etária
mais idosa e o nosso apoio ﬁnanceiro às dezenas de instituições de
solidariedade social que lidam
diretamente com a população
idosa, por forma à sua integração
nos seus centros de dia, num verdadeiro combate à solidão e no
reconhecimento daqueles que já
trabalharam e contribuíram para
aquilo que a Lagoa é hoje. Nesta
medida, e como tem sido habitual,
temos também apostado em medidas que possam despoletar
outras oportunidades aos nossos
idosos, nunca antes desfrutadas
pelos mesmos. Este ano, concretizaremos o habitual passeio de idosos numa ida a Fátima, num
convívio diferenciador.
Considerando a logística que
este tipo de viagem acarreta,
serão realizados dois passeios, um
no mês de maio e o outro no mês
de setembro.

Por outro lado, neste momento,
estamos também a desenvolver o
projeto “A avó veio trabalhar”.
Trata-se de um projeto piloto que
se desenvolve em Lisboa e que se
estende à Lagoa, numa parceria
com a Vice-Presidência do
Governo, através do Centro Regional de Apoio ao Artesanato. Este
projeto explora a dinâmica intergeracional, o design e o empoderamento sénior, através do
artesanato. O objetivo é criar um
grupo de seniores dos centros de
dia que possam trabalhar num
ambiente criativo, onde eles assumem o papel de professores para
nos transmitir conhecimentos
diversos sobre o artesanato, numa
verdadeira partilha de afetos e
amizade, onde se pretende combater a solidão.

O contrato de adjudicação para a construção da ciclovia da cidade foi assinado em março.

ção da juventude e, em geral, da
nossa população. É um equipamento
que proporcionará a quali“O estatuto de cidade
ﬁcação proﬁssional de recursos
que almejámos trouxe- humanos, cuja empregabilidade
nos, sem dúvida al- concorre para o desenvolvimento
do concelho e da
guma,reconhecimento sustentado
região. Trata-se de uma nova respelo desenvolvimento e posta formativa que implementará
progresso continuado medidas de suporte à melhoria da
oferta educativa, de acordo com
da Lagoa em diferentes áreas ditas estratégicas no desenvolvimento da região e que vão ao
áreas”.
encontro das necessidades das enDL - Assistimos, há pouquíssimo tidades empregadoras do concetempo, à instalação de uma lho.
Novas dinâmicas económicas e
Escola Proﬁssional na cidade de
novos
investimentos privados
Lagoa. De que maneira é que a
estão
a
surgir e, por isso, este
mesma irá dinamizar, ainda mais,
equipamento
escolar só poderá
a cidade e que benefícios, de vatrazer
benefícios
para a populariadíssimas ordens, é que poderá
ção,
constituído
um
suporte para
trazer para a sua população?
o
enquadramento
de recursos
CC - A instalação da Escola Prohumanos,
valorização
da nossa
ﬁssional INETESE na Lagoa foi uma
população
e
garantia
e
consolidadecisão política pensada no amanhã e no futuro das populações ção do nível produtivo das nossas
empresas. Acreditamos que irá
jovens do nosso concelho.
Atualmente, a Lagoa é um dos melhorar, em muito, a qualidade
concelhos que detém um índice da formação administrada, princide juventude elevado, por isso, palmente em áreas cruciais como
toda a oferta formativa é e sempre o turismo, transportes, comércio,
será uma mais-valia para a forma- contabilidade e ﬁscalidade, gestão, administração e secretariado, todas áreas de
formação que vão ao encontro das necessidades
futuras do concelho, tendo
em consideração os atuais
investimentos no ramo da
saúde e da hotelaria.
Certamente, adivinha-se
um novo patamar de desenvolvimento na Lagoa
nos próximos anos, como
é disso exemplo o Tecnoparque e todos os investimentos que, no futuro
próximo, irão revolucionar
CML a Lagoa em termos de deFotos:
Nova Escola Proﬁssional está localizada na Atalhada.

senvolvimento económico e
social.
DL - Em que fase de execução,
pergunto-lhe, está, como foi prometido, a construção da ciclovia e
passeio pedonal entre o Cruzeiro
[Atalhada] e a baía de Santa Cruz?
CC - A requaliﬁcação da frente
marítima da cidade é uma intervenção necessária que, para além
de valorizar a zona costeira da
cidade, valorizará os recursos
naturais, bem como a mobilidade
e a qualidade de vida dos lagoenses, com o acesso pedonal e uma
ciclovia que potenciará e valorizará a nossa costa como um
espaço de lazer e de prática de
vida saudável.
A obra de construção da ciclovia
da cidade de Lagoa entre o Portinho de S. Pedro e o Largo do Cruzeiro já foi adjudicada e está na
fase de assinatura do contrato
com o adjudicatário, prevendo-se
o início da mesma, assim que obtiver o visto do Tribunal de Contas.
Trata-se de uma obra de quase um
milhão de euros e que contribuirá
para a mobilidade urbana sustentável, tendo como principal propósito criar uma alternativa ao
transporte rodoviário tradicional
no centro da cidade, numa perspetiva que visa também contribuir
para a sustentabilidade da Lagoa e
para o bem-estar dos lagoenses,
onde as pessoas podem usar as bicicletas como meio de transporte,
ou até mesmo, andar a pé.
Será uma intervenção de impacto reduzido, que acompanhará
o perﬁl do terreno existente e será
materializada através de passadiços sobre o recorte rochoso existente. Ao longo do percurso
haverá pontos de interesse, como
um centro interpretativo e um
mirante, entre outros apontamen-

tos de lazer.
Quanto ao passeio pedonal entre
o Portinho de São Pedro e a Baía
de Santa Cruz, a candidatura deste
projeto a fundos comunitários foi
indeferida, no entanto, não nos
resignamos e estamos a promover
esta área junto de investidores e
estamos certos que, num futuro
próximo, estaremos em condições
de dar novidades.
DL - No plano da cooperação
institucional com o Governo Regional, em que fase das negociações está a requaliﬁcação do
Porto dos Carneiros e da Escola
Básica 2,3 Padre João José do
Amaral e, pergunto-lhe, se a sua
requaliﬁcação será, na sua opinião, uma realidade ainda este
mandato.
CC - Temos trabalhado e insistido com o Governo Regional dos
Açores para a concretização destes
dois projetos, há muito ansiados
pelos lagoenses. São projetos que
não estão esquecidos e cuja
importância assumimos para a estratégia política e económica que
queremos implementar no desenvolvimento da Lagoa. Contudo, e
conforme já dialogado com o
Governo dos Açores, acreditamos
que ambos os projetos serão tidos
em consideração no próximo Quadro Comunitário de Apoio. Apesar
disso, adiantamos que, a Escola
Básica 2, 3 Padre João José do
Amaral, que está sobre a gestão e
competência do Governo, será
ainda, este ano, alvo de intervenção com obras de beneﬁciação,
que visam garantir o bem-estar e
a segurança dos alunos e professores que a frequentam, encontrando-se já uma equipa a fazer o
levantamento das necessidades na
escola.
(continua pág. 07)
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Investimentos no Tecnoparque
reforçam setor económico da Lagoa

DL - Que benefícios e impactos,
sobretudo económicos, perguntolhe, poderão advir, para a cidade
em particular, da instalação de
um hospital privado, o Hospital
Internacional dos Açores, e do já
anunciado Hotel Hilton na zona
do Tecnoparque?
CC - Não tenho dúvidas que estes
investimentos irão potenciar as
dinâmicas económicas do tecido
empresarial existente e daqueles
que se venham a instalar.
Apesar do HIA – Hospital Internacional dos Açores estar ligado à
área da Saúde e o Hotel Hilton à
área do Turismo, ambos virão
reforçar todo o setor económico
da Lagoa e, nesta medida, também a concretização de uma
grande ambição do Município.
São dois investimentos de impacto, determinantes para o desenvolvimento do concelho, uma
vez que irão contribuir fortemente
para a criação de postos de trabalho, afetos às várias áreas hospitalares, administrativas e turísticas,
para além de que, serão uma
aposta na inovação e tecnologia
através de uma estratégia comercial inovadora a nível regional.
Mais pessoas é sinal de maior dinâmica e, não tenho dúvida, de
que o impacto será evidente e
transversal a outros setores económicos.
Em outras ocasiões, já salientei
que, efetivamente, as pequenas e
médias empresas são valor acrescentado para qualquer território,
mas o Tecnoparque é uma área
vocacionada para grandes negócios, representando o salto que a
Lagoa precisa, em termos comerciais e empresariais. Ter no Tecnoparque um hospital e um hotel de
renome, como o são de facto, o
Hospital Internacional dos Açores
e o Hotel Hilton, não tenho dúvidas de que é a garantia de progresso e de criação de riqueza para
a Lagoa.
Não podemos esquecer que o
HIA será o único hospital privado
dos Açores e, como tal, não está
circunscrito à Lagoa e o Hilton tem
uma cadeia de clientes de mais de
90 milhões de pessoas. Acho que

só isso dá que pensar!
DL - Relativamente à
antiga Fábrica do
Álcool, na Lagoa, a última notícia que temos
relativamente a este
assunto data de abril
de 2017, altura em que
foi apresentada a proposta, em sede de
Assembleia Municipal
Ordinária, para classiﬁcação da antiga Fábrica
do Álcool da Lagoa como de Interesse Municipal, proposta que, à
altura, já havia sido aprovada em
reunião de câmara por unanimidade. Neste momento, dois anos
depois, em que situação está a
mesma Fábrica e o que se perspetiva para o futuro da mesma?
CC - A fábrica do Álcool, como é
do conhecimento público, é uma
propriedade privada que se
encontra à venda e por um valor
que o orçamento municipal não
consegue acomodar.
Não é, de forma alguma, intenção desta autarquia adquirir este
património. Contudo, convém
relembrar todas as ações que a
autarquia desencadeou em relação a este assunto: classiﬁcámos
elementos da fábrica do álcool
como de interesse municipal,
designadamente a chaminé, silos,
o armazém de materiais, o depósito de enchimento de álcool e
granel, o cais e 6 tanques de depósito de álcool, com base nas Categorias e Critérios contemplados na
Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro (Lei de bases da política e do
regime de proteção e valorização
do património cultural); realizámos um estudo que entregámos
ao Governo Regional, dando indicação do potencial daquele
espaço e da possibilidade da sua
utilização e disponibilizámo-nos
para a sua reabilitação, na contrapartida da cedência gratuita do
imóvel, à semelhança do que
sucedeu com o Conventos dos
Franciscanos.
Mantemo-nos, portanto, vigilantes no que concerne à garantia da
prevenção daquele património e
cooperantes no encontro de soluções que possam rentabilizar,
valorizar e digniﬁcar aquele espólio, aliás sempre numa perspetiva
de valorização deste património
para o futuro, recentemente, o seu
espaço foi integrado, na zona de
reabilitação urbana da cidade de
Lagoa, possibilitando novas oportunidades respeitantes ao enquadramento da sua recuperação em
linhas de apoio ﬁnanceiro de
ordem municipal, ﬁscal e de

acesso a crédito boniﬁcado para a
reabilitação. Acresce que, a intervenção para poder beneﬁciar destes mecanismos, necessita ser
considerada uma operação de reabilitação e, como tal, sujeita a um
acrescido cuidado na recuperação
do ediﬁcado e salvaguarda da
identidade dessa antiga unidade
fabril.
Estas são medidas que mostram
bem que, estamos atentos ao seu
valor patrimonial deste imóvel que
queremos que se mantenha, independentemente do futuro investimento que aí possa acontecer.
DL - A elevação ao estatuto de
cidade, ao início, trouxe muita
polémica. Sete anos depois: valeu
a pena? A Lagoa ganhou com esse
estatuto, considera?
Sete anos depois, já todos temos
menos dúvidas sobre isso! Mas
aceito que, na altura, fosse questionável. Hoje já não!
É evidente que estamos a ganhar
contornos de cidade e, junto da
população é um conceito completamente absorvido.
Temos feito tudo para conseguir
“virar a página” deste concelho,
com um trabalho que me parece
estar a ser bem-sucedido.
Ganhar um estatuto vale sempre
a pena, pelo reconhecimento e
valor que acarreta.
O estatuto de cidade que almejámos trouxe-nos, sem dúvida alguma, reconhecimento pelo
desenvolvimento e progresso continuado da Lagoa em diferentes
áreas.
Sete anos depois, penso que são
visíveis os ganhos, trazendo-nos a
responsabilidade acrescida de
implementar uma política que
aposte forte no desenvolvimento
económico, capaz de captar projetos para que a Lagoa, enquanto
cidade, continue atrativa e cresça
ainda mais no futuro. A prova mais
evidente são as obras marcantes
que não podem, de modo algum,
ser ignoradas: designadamente a
construção do Hospital Internacional dos Açores (HIA), o empreendimento turístico Sul Villas que
está a ser construído em Santa
Cruz, o CAO e Lar Residencial da
Santa Casa da Misericórdia, a
Quinta da Paródia, na Atalhada e a
construção do Hotel Hilton e, em
breve, o início do segundo edifício
do Nonagon. Todos estes projetos
e investimentos, a par com outros,
provam que a cidade de Lagoa faz
sentido!
DL/ JTO
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Câmara de Lagoa
melhora gabinete de
atendimento ao pescador

Foto: CML

A Presidente da Câmara Muni-

cipal de Lagoa visitou, juntamente
com membros da direção e alguns
sócios da Associação de Pescadores Lagoa Bom Porto Açores as
novas instalações do Gabinete de
Atendimento ao Pescador, que se
encontra sob a gestão desta associação.
Tratou-se de uma intervenção da
Câmara Municipal com vista à
ampliação e beneﬁciação do referido gabinete, que era exíguo para
a atividade exercida por esta associação.
Tal como referiu Cristina Calisto,
“a Câmara Municipal de Lagoa
está atenta às necessidades das
associações do concelho de Lagoa,
em particular desta, uma vez que,
atualmente tem assumido apoio à
comunidade piscatória, armadores
e pescadores, na prestação de
procedimentos administrativos
relacionados com a atividade
piscatória que anteriormente
eram prestados pela Lotaçor e que
agora têm sido assumidos por este

género de associações.”
A edil lagoense salientou, na ocasião, que com esta intervenção
ﬁcam agora criadas condições
para dar continuidade ao trabalho
que esta associação tem realizado,
atenta às necessidades desta atividade e aos constrangimentos que
a mesma sente no atual porto.
Destaque também para a área cultural no apoio ao Festival Lagoa
Bom Porto - Festa em honra de
S. Pedro Gonçalves Telmo, com a
realização do Festival de Caldeiradas, assumido por esta associação
desde 2016, como forma de promover o peixe dos Açores.
Recorda uma nota da autarquia
que também decorreu a Assembleia Geral da Associação de
Pescadores Lagoa Bom Porto –
Açores, onde foram eleitos os
novos órgãos sociais da mesma
sendo que a autarca felicitou o
novo presidente, Emanuel Cordeiro, armador lagoense e a sua
restante equipa.
DL/ CML

Mural assinala igualdade
de género e cidadania
Foi inaugurado, na Escola Bá-

sica Integrada de Água de Pau, um
mural elaborado pelos alunos do
3º ciclo, que, em conjunto, projetaram numa parede do local de recreio coletivo da escola, o que
para eles representa a igualdade.
Este mural foi o culminar de um
trabalho realizado no âmbito do
Plano Municipal de Igualdade de
Género e Cidadania, que se iniciou
no dia municipal de igualdade,
assinalado a 24 de outubro de
2018. Um plano que abrangeu os
três ciclos de ensino da escola,
tendo todos os alunos trabalhado,
em cada turma e de formas diferentes, as temáticas da igualdade
e cidadania.
A Presidente da Câmara Munici-

pal de Lagoa esteve presente na
inauguração do mural e referiu
que o Dia da Mulher é uma data
simbólica que procura reconhecer
o trabalho e luta de muitas mulheres para obterem os direitos de
que, hoje, gozamos e, ao mesmo
tempo, evocar as desigualdades
que ainda estamos sujeitas em
matéria de trabalho e igualdade
de oportunidades e em matéria de
conciliação familiar.
“Há que continuar a trabalhar no
sentido de defender a nossa posição de mulher num contexto pessoal e proﬁssional, com iguais
direitos e deveres. A sociedade
não pode esperar de nós uma responsabilidade acrescida em relação a outro género”, concluiu.
DL/CML
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O Centro Sócio-Cultural de São Pedro: uma instituição
ao serviço dos outros

Maria de Deus Frazão de Medeiros, Presidente do Centro Sócio-Cultural de São Pedro.

O Centro Sócio-Cultural de São

Pedro, segundo se regista, é uma
Instituição Particular de Solidariedade Social [IPSS], sem ﬁns lucrativos, com vinte e oito anos de
existência. Tendo tudo começado
com a implementação do chamado Projeto de Luta Contra a
Pobreza “Salto de Nível”, este
dinamizado então pelo Instituto
de Ação Social, em parceria com a
Câmara Municipal de Lagoa, o
mesmo decorreu nos dois primeiros anos da década de 90, na área
dos Bairros, na freguesia de Nossa
Senhora do Rosário, considerada,
assim, à época, uma das zonas
mais problemáticas do concelho
de Lagoa.
Como entidade gestora do referido Projeto, foi assim fundado o
Centro Sócio-Cultural de São
Pedro, cujos estatutos oﬁciais
foram registados em julho de
1990, sendo o seu principal objetivo desenvolver atividades
sociais, educativas, culturais e de
animação.
O primeiro edifício desta instituição, construído com o co-ﬁnanciamento do Programa de Luta
Contra a Pobreza e da Câmara
Municipal de Lagoa, surgiu junto a
um dos vários estabelecimentos
de ensino da Escola Básica Integrada de Lagoa, numa parcela de
terreno localizada nos Bairros, em
Nossa Senhora do Rosário, e que
pertencia, na época, à Comissão
Fabriqueira da paróquia, na qual

esta, segundo se regista, pretendia
ediﬁcar um Centro Social, mas
que, por razões ﬁnanceiras, não
conseguiu concretizar esse dito
projeto.
O então presidente da Câmara
Municipal de Lagoa, o Engenheiro
Luís Martins Mota, desenvolveu,
neste sentido, assim, diligências
junto do então pároco João Leite,
que cedeu o terreno para a construção do edifício sede desta referida instituição, sob condição
expressa de se, nele, celebrar
Missa Dominical [que, contudo,
por razões várias, já não se celebra].
Desta forma, perante o diagnóstico social previamente efetuado,
as atividades, oﬁcialmente, iniciaram-se em setembro de 1991,
com a criação de duas respostas
sociais prioritárias: o Centro de
Atividades de Tempos Livres
[CATL] e o chamado Centro de Formação Sócio-Familiar, este com o
objetivo de melhorar os conhecimentos e a qualidade de vida das
famílias, bem como contribuir
para a valorização e competências
pessoais e sociais das mulheres e
dos jovens.
O chamado CATL tem capacidade para 25 crianças, sendo, no
entender de Maria de Deus Frazão
de Medeiros, atual presidente da
Direção do C.S.C.S.P., com quem o
jornal Diário da Lagoa esteve à
conversa, uma “resposta social da
maior relevância, como meio de
prevenção de comportamentos de

risco e onde as crianças em idade
escolar ocupam os seus tempos
livres, com atividades orientadas
ao nível lúdico, cultural e recreativo”.
Frisa Maria de Deus que, relativamente ao CATL, “temos notado
uma evolução grande nas crianças,
a nível familiar. Já não existem tantas diﬁculdades ﬁnanceiras, até
porque existem medidas sociais
que têm vindo a colmatar, como o
Rendimento Social de Inserção,
estas diﬁculdades. As condições
habitacionais melhoraram muitíssimo comparado com há 20 anos
atrás. São crianças que estão
muito bem integradas na comunidade e nós também temos essa
preocupação de integrarmos as
nossas atividades em tudo aquilo
que existe na comunidade. Além
de todos os eventos para os quais
somos convidados, e que nós
temos sempre aderido, as crianças
também têm visitas de estudo,
passeios, saídas no período da
Primavera e do Verão. E temos
convidado também outros serviços”, acrescentando que “quando
existem problemas/conﬂitos recorremos à Assistente Social. Tivemos, inclusive, uma Psicóloga lá a
acompanhar. Ou então recorremos aos próprios serviços da Ação
Social”.
Constituído, atualmente, por um
total de seis valências, o Centro de
São Pedro possui igualmente o
chamado Serviço de Apoio Domiciliário, o seu Centro de Dia, o Cen-

Foto: DL

tro de Convívio e o chamado Centro de Atendimento e Acompanhamento Psico-Social [CAAPS],
para além dos já referidos CATL e
Centro de Formação Sócio-Familiar.
Segundo a presidente do
C.S.C.S.P., Maria de Deus, o Serviço
de Apoio Domiciliário “possui,
atualmente, capacidade para 50
utentes, abrangendo todas as freguesias do concelho”.
Presta serviços “na área da higiene pessoal, fornecimento de
refeições, higiene habitacional,
lavagem de roupa e outros serviços a pessoas idosas ou em situação de dependência. Já o Centro
de Dia, que se situa, à semelhança
do Serviço de Apoio Domiciliário já
referido, do Centro de Convívio e
do CAAPS, na Rua Padre João Furtado Pacheco, em Nossa Senhora
do Rosário, num terreno cedido
pela Câmara Municipal de Lagoa,
tem capacidade para 12 utentes,
no qual se presta um conjunto de
serviços que permitem a manutenção no seu meio familiar de
pessoas idosas, que, por motivo
de doença ou outro impedimento,
não possam assegurar temporária
ou permanentemente a satisfação
das suas necessidades básicas”,
sublinhando, a presidente da Direção do Centro, que “temos detetado mais a indisponibilidade que
as famílias têm para acompanharem os seus idosos em casa. Porque trabalham, porque têm os
seus problemas de saúde”.

Por ﬁm, e no que respeita às valências, temos o Centro de Convívio, com capacidade para 25
utentes e o Centro de Atendimento e Acompanhamento PsicoSocial [CAAPS], que integra,
atualmente, cinco Técnicos Superiores, com licenciaturas em
Serviço Social, que desenvolvem
trabalho nas áreas da Ação Social,
Rendimento Social de Inserção e
Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens da Lagoa, isto ao abrigo,
claro, dos protocolos estabelecidos com o Instituto da Segurança
Social dos Açores.
Recentemente, o Centro SócioCultural de São Pedro foi a eleições, elegendo-se uma nova
composição dos seus órgãos
sociais, para um mandato de quatro anos, compostos agora pelo Dr.
Ricardo Martins Mota [presidente
da Mesa da Assembleia-Geral] e
secretários Pedro Leite e Ana
Paula Matos. Na presidência da
Direção está Maria de Deus Frazão
de Medeiros, que é presidente,
aliás, desde 2015, tendo como
vice-presidente Lucrécia Rego,
secretária Diana Oliveira Almeida,
tesoureira Inês Borges e vogais
Laureano Teixeira, Dália Matos,
Eduarda Chora, Ana Maria Medeiros e Júlio Tavares Oliveira. O Conselho Fiscal, por seu turno, é
composto pelo presidente Gustavo Manuel Frazão de Medeiros,
tendo como primeiro vogal Fernando Jorge Moniz e segundo
vogal Osvaldo Medeiros.
Para o próximo mandato, a presidente da Direção diz que a preocupação principal “é melhorar a
qualidade dos serviços prestados”,
acrescentando esta que se está a
“fazer o estudo para que o serviço
de apoio ao domicílio possa abranger os feriados e os domingos”.
“Outras perspetivas seriam adquirir apoios logísticos em melhores condições, principalmente em
relação às nossas viaturas. São
equipamentos sujeitos a um
grande desgaste. Precisamos de
renovar um pouco a nossa frota e
de adquirir uma carrinha adaptada, porque cada vez mais os nossos idosos estão mais debilitados,
com mobilidade reduzida, diﬁcultando-se a entrada e saída das carrinhas. Temos também em projeto
uma candidatura a uma entidade
bancária a ver se conseguimos
ﬁnanciamento para a aquisição
dessa carrinha”, termina.
DL/JTO

Diário da Lagoa | abril 2019

Página 09

REPORTAGEM

Escola Secundária de Lagoa acolheu o IX Encontro
Regional de Grupos Escolares de Expressão Dramática
A Escola Secundária de Lagoa

acolheu, entre os dias 13 e 15 de
março, o IX Encontro Regional de
Grupos Escolares de Expressão
Dramática.
Assim, no dia 13 de março, conforme o seu programa, houve
lugar à abertura do dito Encontro
com “Folhas Soltas”, performance
pelo Clube de Teatro “A Faísca”, da
Escola Secundária de Lagoa. Ainda
no mesmo dia, deu-se a apresentação da peça “A menina que não
gostava de ler”, esta uma adaptação da obra “O menino que não
gostava de ler”, de Susana Tamaro,
pelo Clube de Teatro “A Faísca”.
Mais tarde, os alunos do 5º ano
do Colégio do Castanheiro apresentaram, aos presentes, a peça “A
Rainha das cores”, de Jutta Bauer,
uma adaptação apresentada por
esses mesmos alunos encenada
pela docente Katarina Rodrigues.
Sublinhe-se, ainda, o workshop
“Teatro de Sombras”, com a Formadora Katarina Rodrigues, no
CineTeatro Lagoense, que se realizou ainda no dia 13 de março.
Já no dia 14 de março o Encontro retomou com “A Cruzada das
Crianças”, de Afonso Cruz, pela
turma 9º A de Expressão Dramática da Escola Básica Integrada de
Água de Pau, encenada pela docente Sónia Ferreira. Seguiu-se
“Viagem aos mundos das Histórias”, peça de teatro infantil de
Carlos Ribeiro, pelo Grupo de
Expressão Dramática das turmas
do 9º ano de Expressão dramática
da Escola Básica e Secundária de
Velas, ilha de São Jorge, encenada,
desta feita, pelo docente Paulo
Ribeiro.
Acrescente-se, ainda no mesmo
dia, a peça “Tem talento?!”, pelos
alunos de Expressão Dramática da
turma 7ºC da Escola Secundária
Antero de Quental, encenados
pela docente Cátia Costa e a peça
“Auto da Barca do Inferno”, de Gil
Vicente, com adaptação de Mário
Costa, pelo grupo “Sortes à
Ventura”, da Escola Secundária
Manuel de Arriaga, ilha do Faial,
encenada pelo docente Victor Rui
Dores.
A fechar este segundo dia, a peça
"Uma Escola Especial", de Mário
Pyrro, pela turma do 8ºE da Escola
Secundária de Lagoa de Expressão
Dramática, encenada pela docente
Beatriz Ferreira.
Finalmente, no último dia do Encontro, a 15 de março, sexta-feira,
“História desencantada”, trabalho
da autoria da turma 9ºE da Escola

Secundária de Lagoa e da docente
de Expressão Dramática, Rosa
Cabral, com encenação das docentes Rosa Cabral e Beatriz Ferreira,
bem como “Dirty Dancing” pelo
Grupo de Teatro da Escola Básica
e Secundária da Madalena, da ilha
do Pico, encenada pela docente
Gilberta Goulart.
A fechar o encontro, houve lugar
à apresentação da peça “A Cantora
Careca”, de Eugène Ionesco, pelo
Clube de Teatro “A Faísca”, da
Escola Secundária de Lagoa, encenado pelas docentes Beatriz Ferreira e Rosa Cabral.
Jorge Botelho, presidente da Comissão Executiva Provisória da
Escola Secundária de Lagoa, em
entrevista ao jornal Diário da
Lagoa, que esteve presente na
abertura do Encontro, referiu que
“as expetativas são as melhores.
Este Encontro já é uma tradição da
escola, acho que uma tradição
também aqui da região. Os nossos
colegas das outras ilhas esperam
também que nós consigamos realizar este encontro sempre de dois
em dois anos”, acrescentando que,
relativamente à organização de
um Encontro destes, de dimensão
regional, o primeiro problema
prende-se “com a logística. O primeiro problema prende-se com a
logística de quem não é de cá, de
quem não é da ilha. Nós temos de
arranjar condições de poder receber bem os alunos que vêm quer
do Pico, do Faial e de São Jorge. A
primeira diﬁculdade foi esta, mas
graças à Câmara Municipal de
Lagoa foi resolvida – e muito
bem”.
“São dez peças, todas elas com
caraterísticas diferentes, com exigências, algumas exigências, não
muitas, e que nós tentamos responder da melhor forma possível
a tudo o que nos pedem”.
Jorge Botelho frisa, ainda, que,
para si, o Teatro é “uma caixinha
de surpresas”.
“Eu não sou da área, mas pelo
aquilo que vi na primeira peça que
acabámos de assistir eu consigo
ver alunos a fazerem coisas muito
diferentes daquilo que nós às
vezes temos conhecimento que
eles fazem em sala de aula. E eu
gostava até que eles reproduzissem um pouco do que fazem no
Teatro na sala de aula. Temos
casos de alunos que são muito
bons alunos que estão no Teatro e
temos casos de alunos que não
são tão bons, mas que conseguem, no Teatro, estar de uma maneira tão diferente, e muito bem,
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que eu gostava que eles estivessem assim em sala de aula. Eu
acho que o Teatro é uma das formas que eles podem melhorar o
seu desempenho, a sua forma de
estar em sala de aula, os seus
índices de concentração, porque
exige muito deles”.
No seu entender “se nós nos
mantivermos” podemos esperar,
daqui a dois anos, novamente,
uma nova edição do Encontro
Regional de Grupos Escolares de
Expressão Dramática.
Já Beatriz Ferreira e Rosa Cabral,
coordenadoras do Clube de Teatro
“A Faísca”, da Escola Secundária de
Lagoa – clube anﬁtrião, podemos
dizer, do Encontro, e que já conta
com 17, oﬁcialmente 16, anos de
vida -, também estiveram à conversa com o jornal Diário da Lagoa,
considerando, neste caso, Rosa Cabral, que “este ano as expetativas são um bocadinho diferentes”.
“Temos um grupo de miúdos novinhos agora no clube, que entrou
este ano, e decidimos apostar
neles de uma maneira diferente.
Porque nos outros encontros
regionais sempre tivemos gente
novinha, mas acabávamos, por
vezes, até por intercalá-los com
outros grupos de mais velhos. Mas
este ano decidimos, como tínhamos um grupinho, que parecia
também ter talento, fazer um trabalho diferente e dividimos [“A
Faísca] em três grandes grupos”.
Assume, Rosa Cabral, que as expetativas também passam pelos
participantes “aprenderem, superarem”.
“Trazer Teatro à escola, dar Teatro aos nossos alunos aqui da

escola” é o mote principal, e a
“Faísca”, clube anﬁtrião, destacase, exatamente, pela sua dinâmica
ímpar dentro e fora do meio escolar. Dinâmica esta que, Beatriz Ferreira, diz ser “muito grande”.
“Neste momento [para o Encontro] estávamos a ensaiar três trabalhos e tem sido uma dinâmica
muito diferente e mais complicada
de gerir – porque são três grupos.
Mas os três grupos estão entusiasmados”, sendo que, considera
Rosa Cabral, existe, no momento
de ediﬁcar e dar vida ao Encontro,
a necessidade “de sermos organizados em tudo o que fazemos e
com a chegada de tantos grupos a
nossa preocupação claro que é a
de dar a oportunidade para que
eles consigam ter um espaço onde
se sintam à vontade para se prepararem para as peças”, portanto “as
nossas preocupações acabam por
ser estas: de organizar tudo, de
disponibilizar espaço para eles estarem e de organizarmos as nossas
coisas”. No capítulo da gestão de
atores, “é também ensiná-los a estarem ali atrás, porque é uma
parte muito importante da peça”,
sublinha em declarações ao nosso
jornal.
A professora Beatriz Ferreira diz,
no que concerne a eventuais
impactos positivos que o Teatro, e,
em particular, este Encontro produz nos estudantes – participantes
e não participantes – que “os que
estão dentro aprendem muito em
termos sociais. Eles aprendem a
expor-se. Aprendem a trabalhar
em equipa. Aprendem a ter uma
ligação quase familiar com os
colegas, porque nós temos um

clube que é muito unido”, acrescentando que “a ligação ﬁca para
sempre. Eu costumo dizer “uma
vez da Faísca, para sempre da
Faísca”. Os outros também aprendem: o nosso público, felizmente,
tem vindo a ser educado, ao contrário de outros públicos de outras
escolas, porque nós já passámos
por várias escolas e o nosso público sabe estar no auditório a ver
uma peça”.
“Nós tivemos numa escola em
que isso não acontecia”, destaca,
sendo que, aliás, a propósito deste
evento, todas as turmas da escola
passaram pelo anﬁteatro uma vez
pelo menos.
Contando, o Encontro, para além
do apoio institucional da Câmara
Municipal de Lagoa, também com
o apoio da Junta de Freguesia de
Santa Cruz e da Casa do Povo de
Água de Pau, Alexandre Oliveira,
organizador do dito, no ﬁnal de
mais uma edição, disse, em declarações ao nosso jornal, que “estamos muito satisfeitos com estes
três dias. Foram três dias cansativos, mas muito gratiﬁcantes. Pensamos que todos os participantes
levam alguma coisa daqui e nós
queremos sobretudo que cada um
destes pequenos atores tenha
uma experiência diferente, que
traga a sua escola para a nossa
escola, mas que também leve o
nosso trabalho para as suas escolas. E, nesse aspeto, penso que
estamos todos de parabéns”, terminou.
DL/JTO
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O Instituto Cultural Padre João José Tavares: a missão de agir,
com cultura, para educar, culturalmente, as pessoas

Foto: DR

Membros eleitos na última Assembleia Geral do instituto.

O Instituto Cultural Padre João

José Tavares, segundo se regista,
foi formalmente constituído no dia
7 de abril de 2008, embora, contanos, em declarações ao jornal Diário da Lagoa, Palmira Bettencourt,
presidente da Direção, recémeleita, do Instituto, “já estivesse a
funcionar, provisoriamente, um
ano antes”.
O mesmo tem como principal
objetivo divulgar e enriquecer a
Cultura no concelho de Lagoa,
atuando em áreas como o património, história, museologia e arte
sacra, entre outras. Pretende,
desta forma, também, promover
atividades culturais como conferências e concertos musicais, a par
da publicação de livros, que tam-

bém é uma vertente ativa deste
Instituto, já tendo, inclusive, alguns livros publicados, tais como:
A Âncora de Meu Coração, de
Maria Palmira da Silva Leite Bettencourt; Notas sobre a toponímia
lagoense, de Maria Antónia Mota
Albergaria Pacheco; A Distribuição
Pública de Água na Vila da Lagoa,
S. Miguel, Açores, de Sandra Maria
Gonçalves Monteiro e, por ﬁm, a
obra Circulo de Amigos da Vila da
Lagoa, de Susana Goulart Costa e
Sandra Maria Gonçalves Monteiro.
Tendo como patrono o padre
João José Tavares, Palmira Bettencourt refere que a escolha do
mesmo recaiu acima de tudo na
consciência de que João José Tavares era “muito dinâmico. Além de
padre, foi presidente de câmara,

escreveu A Vila da Lagoa e o seu
Concelho, bem como era também
um grande músico. Uma pessoa
muito culta. E foi daí que se escolheu o seu nome”.
Relativamente à estrutura funcional do Instituto Cultural Padre
João José Tavares, o mesmo é
composto pelos seus órgãos
sociais: nove membros compõem
a Direção, sendo que o Instituto
está, por uma questão organizacional, subdividido em vários
departamentos. Existem, assim, o
Departamento de História, o
Departamento de Património, de
Música, Genealogia, Artes Plásticas, Cinema, pretendo-se, ainda,
criar um de Fotograﬁa. Cada membro da Direção cheﬁa, assim,
conta-nos Palmira Bettencourt,
em declarações, um departamento, sendo que, segundo a
mesma, “tem funcionado bem”.
“Já ﬁzemos ao longo de onze
anos vários eventos. Nós todos os
anos temos um Plano de Atividades. Já ﬁzemos imensos eventos,
cerca de 40. Exposições, conferências, lançamentos de livros. Temos
também previsto o lançamento da
nossa revista do Instituto”, acrescentando a presidente do mesmo
que a dita revista consistirá num
contributo cultural, com periodicidade a deﬁnir, estando previsto
“ser lançada neste primeiro se-

mestre, sendo que terão acesso a
ela os sócios. Temos também feito
eventos musicais: em 2008, tivemos A Magia dos Sons; em 2009,
um concerto-homenagem à Sra.
Eduarda Faria e Maia e aos irmãos
Lima em que ﬁzemos uma homenagem à qual se associaram as
juntas de freguesia e a Câmara
Municipal de Lagoa”.
Um dos eventos que exige uma
grande preparação e uma grande
organização são também as
chamadas Galas de Ópera: a primeira edição ocorreu em 2011; a
segunda em 2015 e a última em
2017.
Em 2015, e tendo em conta o sucesso da primeira edição, relembre-se, o evento contou com a
interpretação, aproveitando o
talento lagoense, de sopranos
lagoenses, precisamente, entre os
quais Brígida Natália de Lima
Ferreira, Cármen Subica, Helena
Ferreira, bem como contou com a
participação dos alunos do Conservatório Regional de Ponta
Delgada, Carina Andrade e Henrique Ferreira. Destaque ainda,
aqui, para a presença do Orfeão
de Nossa Senhora do Rosário,
acompanhado pelo Quarteto.Com
Mozart. Já em 2017, na terceira
edição, sublinhe-se a participação
dos sopranos lagoenses Carmen
Subica e Helena Ferreira, assim

como o tenor João Vitor Ponte, e
ainda a participação do Orfeão de
Nossa Senhora do Rosário.
Nesta edição participou ainda
Diogo Oliveira, barítono do Teatro
de São Carlos, em Lisboa.
“Interessa”, refere Palmira Bettencourt, é “atrair as pessoas para
que elas gostem e, à medida que
elas gostam, vão subindo culturalmente, no campo musical. Noutros campos há também outras
coisas a fazer: temos previsto o
passeio pedestre pela rota das
ermidas, pelas várias ermidas,
umas estão decaídas outras não. E
depois alguém explicava a história
de cada uma delas”.
Sendo a principal diﬁculdade do
Instituto Cultural Padre João José
Tavares “o espaço”, a presidente
da Direção, em declarações ao jornal Diário da Lagoa, diz que “nós
estamos muito bem instalados em
termos de local, mas a sala é
muito pequenina. Não temos
muita privacidade. Temos lá uma
biblioteca boa, de livros, queremos expor aquilo, mas não temos,
contudo, espaço”.
“Temos de tratar desse assunto
urgentemente. De arranjar um
espaço maior e que seja só nosso”,
termina Palmira Bettencourt.

tauração a nível de São Miguel”.
Considera ainda o presidente da
Junta de Freguesia de Nossa
Senhora do Rosário que a Lagoa
poderia ter apostado mais na área
da restauração “a partir do
momento em que Ponta Delgada
começou a desenvolver a restauração”, complementa, assumindo,
contudo que “há sempre uma
grande oferta de restauração aqui

na Lagoa que espero que continue
e que evolua. Há uns que estão a
evoluir a olhos vistos. Há outros
que pararam no tempo”.
No que concerne ao turismo, Gilberto Borges diz que “passa muito
turismo por aqui”, propondo, embora, nessa área, que se faça um
“novo roteiro para o turismo aqui
na Lagoa”.
Relativamente às maiores carên-

cias transversais à freguesia de
Nossa Senhora do Rosário, o
autarca, em declarações ao jornal
Diário da Lagoa, aponta “a habitação”.
“Todos os dias aparecem aqui
pessoas para ver se conseguem
arranjar uma casa e é muito,
muito difícil”, termina.
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Freguesia de Nª Sª do Rosário comemora o seu 426º aniversário
A Junta de Freguesia de Nossa

Senhora do Rosário comemora, a
5 de abril, o seu 426º aniversário
com muita animação. A mesma
começa, assim, por um almoço
que irá reunir os idosos da freguesia, funcionários da junta de freguesia, membros da junta, o
pároco da freguesia, bem como
outros convidados, a que se
segue, pelas 14h00, a animação
para crianças na Praça de Nossa
Senhora do Rosário, que inclui
desenho e pintura, jogos tradicionais, pula-pulas e a oferta de um
lanche.
A comemoração do 426º aniversário encerra com um concerto
por parte da Sociedade Filarmónica Lira do Rosário, na Praça de
Nossa Senhora do Rosário.
O jornal Diário da Lagoa esteve à
conversa com o presidente da
Junta de Freguesia de Nossa
Senhora do Rosário, Gilberto Borges, que, a propósito das potencialidades ou ofertas que a
freguesia que lidera tem para ofe-

recer, o mesmo diz, nomeadamente no capítulo da captação ou
ﬁxação de jovens casais, que “não
é fácil”.
“Temos aquele espaço no Tecnoparque mas que já está praticamente todo preenchido e ainda
bem que é assim. Está a haver
muito investimento particular na
freguesia e isso é bom. Vai criar
emprego às pessoas e esse é um
dos principais problemas que
temos na freguesia”, acrescentando que “a nossa freguesia é
muito pequena, são 6,2 km quadrados e há muito pouco espaço
para construção”, sublinha.
“Não é fácil arranjar locais”, precisa. Gilberto Borges já relativamente ao tecido empresarial, e às
potencialidades de Nossa Senhora
do Rosário nesse capítulo, aﬁrma
que “o nosso tecido empresarial é
aquele que já vem de há longa
data, sendo a restauração o nosso
ponto forte, se bem sou um
bocado crítico nisso porque vejo
que a nossa restauração não
acompanhou a evolução da res-

Vista aérea da Freguesia de Nossa Senhora do Rosário.
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VOZ DO PASSADO - A IMPRENSA
LAGOENSE ANTIGA | 17

Por: RoberTo MedeirOs

Nos nossos dias não é habi-

tual os órgãos de comunicação
social participarem nas reuniões
de Câmara no concelho de
Lagoa, mas, há 100 anos atrás
isto acontecia. Dá conta disso o
“VigilanteII” , um semanário
dedicado aos interesses do
nosso concelho, com redacção e
administração na rua do Tanque,
na Lagoa. Era seu director, proprietário e editor o lagoense
António José de Sampaio.
“Como se fazem as sessões da
nossa Câmara Municipal”
Relata-nos o “VigilanteII”, na
sua edição de 14 de Maio de
1916 o seguinte:
“Ora, no dia 29 de Abril último,
soube-se que haveria nova sessão plenária na Câmara, onde
compareci com diversas pessoas, a ﬁm de assistirmos à sessão, mas infelizmente só nos foi
dado ingresso muito depois das
2 horas da tarde, hora em que se
abriu a portinhola para tal ﬁm.
Ao entrarmos na sala, achavamse todos os senhores vereadores
já de posse das suas cadeiras,
tendo assumido a presidência o
vereador sr. Marcelino do Rego
Borges, tendo ao seu lado o sr.
Administrador do Concelho, o
Arthur, a título de
servir de ponto à
comédia que se ia
representar e já de
antemão ensaiada
na administração
do Concelho, onde
estiveram reunidos
em conferência os
senhores Manuel
Egídio,
Tavares,
ambos de Água de
Pau, Martins do
Cabouco e Virgílio
da Ponte, desta
vila.
Mas, ao entrarmos na sala já o sr.
secretário da Câmara andava com o
livro das actas,
cobrando a assina-

tura dos srs. Vereadores, provavelmente da acta anterior, da
última sessão, que foi feita a
portas trancadas, sem que essa
acta fosse lida como é praxe.
Mas, vamos adiante. O sr. Administrador que se achava de
cigarro na boca, tocou na manivela do sr. Presidente, despertando-o do letargo em que se
achava possuído, e dando a
corda necessária, disse: está
aberta a sessão, seguindo-se um
prolongado silêncio.
O sr. Araújo (de Água de Pau)
diz que era necessário tomar-se
providências sobre a caça – porque os canários, os melros
negros e os estornos faziam um
prejuízo às sementeiras.
O sr. Presidente: - Traga-me sr.
Secretário o regulamento da
praga !! (Espanto geral).
O sr. Martins – interrompendo
o sr. Presidente diz-lhe que é
pena, mas que os canários
faziam realmente um bom guisado. (E esta!)
O sr. Secretário, com a sua presença de espírito, diz ao sr. Presidente que não há regulamento
de praga mas sim de caça e que
este mesmo é já muito antigo.
O sr. Manuel Egídio lamentase que não eram só os pássaros
indicados pelo seu colega
Araújo, mas que os ratinhos traçavam o milho em criança, isto
é, em novo, e que seria urgente,
que se tomassem providências.
O sr. Carneiro, que estava procurando no «Diário do
Governo», o regulamento da
praga, diz, isto é, não diz nada, e
fechou os Diários imediatamente.
O sr. Soares do Rego, que não
estava preparado para tal discussão, entendeu por ponto ﬁnal à

discussão e lembra à Câmara um
muro que se achava caído e que
seria urgente levantar-se por
estar impedindo quase o trânsito e além disso um perigo para
o trânsito de carroças, etc. –
(Única coisa de jeito da sessão).
O sr. Presidente – tendo levado mais um bocadinho de
corda, dada pelo sr. Administrador, diz que ﬁcaria encarregado
o ﬁscal das obras da Câmara,
José Marques, do Cabouco, para
fazer o relatório e o orçamento
para tal ﬁm e ﬁnalmente:
- Está fechada a sessão.
Quanto aos restantes Vereadores, como se achavam como
Pilatos no Crédo, levantaram-se,
puseram o chapéu na cabeça e
saíram para as suas ocupações,
não me podendo referir durante
a sessão aos mesmos srs. porque como de costume, não passaram do respectivo – amén!
E eis a sessão do dia 29 de
abril que apenas durou alguns
minutos sendo rápida como um
relâmpago. Ora é caso para formularmos a nossa pergunta:
Que tem o sr. Administrador
com a sua presença « gracinha»
às sessões da Câmara e da
Comissão Executiva? Que autoridade representa sua senhoria
em tais actos?
Não sabem os nossos leitores? É que sua senhoria é único
com habilidade, que manivela a
corda que é transmitida às
cadeiras dos srs. Vereadores,
porque sem ela era o mesmo
que estivessem a velar um
defunto!
Infeliz concelho, que assim te
achas entregue nas mãos de
independentes régulos, sem política, sem ………. E sem justiça.
V.
Foto: DR
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O uso frequente e recorrente dos

videojogos é tão prejudicial que a
Organização Mundial de Saúde incluiu o vício em videojogos, na Classiﬁcação Internacional de Doenças, a
CID.
Nesta classiﬁcação o vício em videojogos é descrito como sendo
“um
padrão de comportamento
persistente ou recorrente de jogos”
que se torna tão grande que “prevalece sobre outros interesses de vida”.
A Organização Mundial de Saúde, na
CID-11, estipula que os sintomas
devem perdurar, pelo menos, 12
meses para que se possa diagnosticar o transtorno.
Como qualquer outro, este vício
tem consequências negativas para a
pessoa, estas fazem-se sentir a vários e diferentes níveis da vida. Estão
descritas na literatura distorções a
nível cognitivo, disfunção cerebral no
lobo pré-frontal, diminuição do bemestar psicológico e sensação de solidão, perda ou diminuição das
competências sociais, insucesso escolar ou
laboral, diﬁculdades de
concentração/atenção, distúrbios do
sono, depressão, ansiedade, sedentarismo, dores músculo-esqueléticas, má
nutrição, entre outros.
Pais, professores, educadores, proﬁssionais de saúde, familiares e amigos atenção aos seguintes sintomas:

Priorização do jogo com prejuízo de outras atividades, algumas delas básicas, como higiene
pessoal, alimentação, trabalho,
estudos, vida social…

Preocupação com videojogos, passando estes a ser a atividade mais
importante do dia, irritabilidade, ansiedade, agressividade ou tristeza
quando não pode jogar, sentir cada
vez mais necessidade de passar
tempo a jogar, tentativas fracassadas
de controlo do tempo de jogo,
perda de interesse por atividades de
lazer e divertimentos preferindo
ﬁcar a jogar, uso excessivo e continuado dos
videojogos apesar do
conhecimento de problemas psicossociais, mentir ou enganar familiares, terapeutas ou
outros em
relação à quantidade de tempo despendido com os videojogos, uso dos
videojogos para evitar ou aliviar estados de humor negativos como
culpa, ansiedade, entre outros, colocar em risco ou até mesmo perder
um relacionamento, oportunidade
educativa ou de emprego devido ao
uso dos videojogos.
A pessoa com vício em videojogos
pode deixar de se alimentar, ou
comer sem deixar de jogar, descuidar da sua higiene pessoal, deixar de
sair com os amigos, faltar á escola ou
ao trabalho, desregular o sono etc.
Na maioria dos casos, é a família

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

que toma a iniciativa de procurar
ajuda, para o familiar que manifesta
sintomas de vício em videojogos,
seja este criança, adolescente ou
adulto.
Após análise do caso e uma vez
diagnosticado o vício em videojogos
o tratamento passa pela abstinência
e psicoterapia, em especial a Terapia
Cognitivo Comportamental (TCC),
podem também ser prescritos medicamentos como ansiolíticos e antidepressivos.
Por se tratar de um problema relativamente recente, ainda não existe
consenso cientíﬁco relativamente á
eﬁcácia dos tratamentos para este
vício. O que se tem feito é basicamente uma adaptação do tratamento para o transtorno de uso de
substâncias ou transtornos de
impulso.
Conviver com vícios não é fácil, há
que se estar motivado e ter consciência que podem haver recaídas ou
retrocessos ao longo do processo de
tratamento e desenvolver estratégias para superar estas situações.
É muito importante que a pessoa
estabeleça metas a cumprir de
forma realista e responsável, organize as suas rotinas diárias, faça uma
boa gestão dos seus tempos de lazer
e descanso, adote passatempos e
recupere ou invista na sua vida
social.
Uma boa sugestão é a prática de
atividade física.
O vício nos videojogos, á semelhança de qualquer outro, pode ser
evitado, embora ainda não existe um
consenso na comunidade cientíﬁca
sobre qual seria a melhor forma de
o prevenir, acreditasse que a redução da exposição aos jogos possa ser
uma medida preventiva. Na literatura encontra-se autores que defendem o máximo de duas horas
seguidas a jogar que deverão ser
seguidas de outra atividade.
No caso das crianças e adolescentes saliento a importância do controlo e educação parental para o uso
das tecnologias através da imposição
de
regras e hábitos de utilização
saudáveis. Os adultos deverão adotar estratégias para controlar o
tempo dispensado a jogar e optar
por estilos de vida saudáveis.
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Roberto Medeiros lançou livro com memórias de Água de Pau
viam do campo, das pescas e das
suas fábricas, mas com diﬁculdades e pobreza. Eu tenho posto os
olhos na história do concelho,
através de pesquisa em atas dos
municípios da Vila de Água de Pau
[extinto em 1853] e no da Vila da
Lagoa, hoje cidade. Tenho explorado a memória coletiva do nosso
povo e não posso deixar de aﬁrmar que as administrações dos
dois concelhos ﬁzeram «obra» e
contribuíram para o crescimento,
desenvolvimento e registo histórico do concelho de Lagoa. Todos
os presidentes de câmara foram
importantes e ajudaram a crescer
o concelho, mas houve dois que se
destacaram muito, como foram o
Dr. Carlos Bicudo e o Engº Luís
Martins Mota. Do primeiro conheço seus feitos pela voz de meu
pai, dos jornais e pela obra. O
segundo pela obra, determinação,
engenho político e horizonte
estratégico. Não fosse ele o mentor e responsável pela ideia e compra dos terrenos para o “Parque
Tecnológico” da Lagoa. Ele via à
frente e projetou à frente nos Açores, a Lagoa. De repente, os tempos mudaram, os métodos
também e a gestão autárquica
precisa de gente com respostas
ﬁrmes e decisivas para que a
Lagoa não saia do seu rumo ascendente de progresso e, a atual presidente, Cristina Calisto, está a
testar de forma eloquente o seu
dinamismo e amor à terra com
pulso. Em tão pouco tempo já captou para a Lagoa, de forma coerente, investimentos turísticos,
tecnológicos e na saúde através da
vinda de hotéis, um hospital, etc”.
A terminar esta entrevista, o
autor de Antes que a memória se

apague – Crónicas de Água de Pau
deixa uma mensagem:
“Por favor, leiam. Conheçam melhor a história da nossa vila de
Água de Pau. Por favor, ouçam os
mais velhos e as suas histórias de
vida. Leiam e questionem sobre a
memória coletiva do nosso povo.
Nós somos um povo com uma história digna de registo”, sublinhando que, na sua nova obra, as
suas narrativas foram escritas de
maneira real, mergulhando o
leitor, “crónica após crónica, na
história do nosso passado, enaltecendo a forma de viver e as tradições do nosso povo. Em todas
elas, manifesto 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 utilizadas, recolher
importantes apontamentos da história da vila de Água de Pau. Uma
coisa é certa, se este livro colher o
interesse dos pauenses e dos
leitores em geral, outros o seguirão, porque já estão na calha da
publicação”, termina.
DL/JTO

tes em habitações pertencentes
ao município e público em geral.
Esta sessão teve como objetivo
capacitar e demonstrar a estas
mulheres estratégias para promoverem as suas capacidades técnicas
e
atingirem
alguma
sustentabilidade ﬁnanceira e, consequentemente, uma maior auto-

nomia do seu agregado familiar.
A primeira intervenção esteve a
cargo da UMAR Açores (União de
Mulheres Alternativa e Resposta),
que abordou o tema «A Mulher no
contexto da Violência Doméstica».
Já a segunda intervenção, sobre o
mote «A Mulher e o empreendedorismo», foi apresentada pelo
grupo de jovens voluntários do
projeto MOVE, que tem estado,
desde ﬁnal de 2017, a trabalhar
porta a porta com pessoas detentoras de negócios familiares, ajudando-as, de certa forma, a
rentabilizar os seus custos e receitas e a divulgarem e certiﬁcarem a
qualidades dos seus serviços.
A última intervenção ﬁcou a
cargo da responsável do Gabinete
de Ação Social da Câmara Munici-

pal de Lagoa, Catarina Machado,
que explanou o tema «A Mulher
perante a Igualdade», abordando
questões sobre a igualdade de género, situações de desigualdade e
a questão das mudanças de mentalidades na educação dos ﬁlhos,
junto das mulheres presentes na
sessão.
Este evento concretizou-se no
âmbito do Plano Municipal para a
Igualdade de Género e Cidadania,
implementado pela Câmara Municipal de Lagoa, em 2016, com o
objetivo de alcançar os ideais da
sua missão, assentes na igualdade
entre homens e mulheres como
um direito fundamental e um
valor comum não suscetível de ser
sujeito a negociações ou restrições.

A implementação do Plano Municipal para a Igualdade de Género
e Cidadania tem ainda como objetivo, garantir o igual acesso a oportunidades, o que não signiﬁca
discriminar a favor de um dos
sexos, mas sim evitar e estar
atento a todo o tipo de discriminações que tenham por parte o género.
Recorda uma nota da autarquia
que a Câmara de Lagoa tem vindo
assim a promover várias medidas
para colmatar os desequilíbrios
identiﬁcados na participação de
mulheres e homens, nos diversos
domínios da vida social, com mais
incidência na esfera proﬁssional.
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começamos a brincar. É exatamente disso que a vida é feita, de
momentos. O meu melhor álbum
de fotograﬁas é a minha memória,
nela ﬁcaram gravadas fotos”.
Roberto Medeiros construiu,
assim, com efeito, este seu livro
com uma missão: deste modo, em
particular, qual a missão deste
livro ou missões - será, assim, num
registo de constituir um subsídio
histórico, homenageando-se a História de um povo, apenas, ou terá
mais algum propósito? O autor
responde.
“Como objetivo do livro “Antes
que a memória se apague”pretendo que seja um registo literário
acessível a todos, pois pinta um
quadro coletivo dos pauenses que
tiveram um papel fundamental na
vida da sua vila mas também 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”.
Profundamente apaixonado pela
sua Vila de Água de Pau, Roberto
Medeiros carateriza o seu povo, o
povo pauense, quanto aos seus
costumes, caráter e tradições
como um povo que “sabe que não
é suﬁciente dizer que é tão bom
como outro cidadão de outra localidade. Tem de desbancar, isso
sim! E atribui isso a si e à terra.
Chamem-lhe bairrismo ou o que
quiserem, mas é assim um
pauense de ontem, de hoje e de
sempre!”, frisa.
Relativamente ao livro em si, o
autor considera, em declarações
ao nosso jornal Diário da Lagoa
que nada o diﬁcultou na sua feitura, “mas a falta de elementos
que eram precisos reunir é que foi
arrastando e adiando a sua publicação. Não me preocupei com a
data de o pôr cá fora, mas sim com
o tempo certo de ter mais informação adicional aos temas das
minhas crónicas, fruto das minhas
pesquisas e trabalho no terreno
junto da memória coletiva das minhas fontes – o povo da minha
terra! E, claro está, depois também de encontrar o apoio incondicional de um amigo de infância
para a publicação do livro”.
Assumindo que os pauenses, e
em particular a sua Vila de Água
de Pau, “mudaram, e muito”,
Roberto Medeiros relembra que
“a maioria já não sabe como era
há 60 anos, muito menos há 80”.
“Nessa altura, os lagoenses vi-

Roberto Medeiros lançou, no

passado dia 29 de março, no Auditório da Escola Básica Integrada de
Água de Pau, o livro Antes que a
memória se apague – Crónicas de
Água de Pau, cuja apresentação
da obra esteve a cargo da Dra.
Aida Batista.
Em entrevista ao jornal Diário
da Lagoa o autor, Roberto Medeiros, confessa que o amor que
sente por Água de Pau, sua terra,
é herdado de seu pai, Manuel Egídio de Medeiros.
“Ele ensinou-me a amar esta
terra e a sorte que tivemos em
aqui ter nascido. Tal como ele, eu
também gosto de recordar que ser
açoriano e do concelho de Lagoa é
muito bom, mas ter nascido na
vila de Água de Pau foi uma dádiva”, sublinha o autor, acrescentando que “quando era criança,o
meu pai, Manuel Egídio de Medeiros, levava-me para passear de
automóvel pelas ruas de Água de
Pau, levava-me para todos os lugares. Há memórias que custam a
apagar, e elas começam quando

Foto: CML

Lagoa recebeu sessão “A mulher e a empreendedora”

A Câmara Municipal de Lagoa

promoveu, no dia 15 de março, a
sessão «A Mulher e a Empreendedora», no auditório do Edifício
Paços do Concelho. Este evento
contou com a participação da
UMAR Açores e da MOVE Açores e
destinou-se às mulheres, residen-

DL/CML

Diário da Lagoa | abril 2019

PUBLICIDADE

Página 15

DESPORTO

Página 16

Diário da Lagoa | abril 2019

Santiago FC conta com cerca de uma
Clube Operário D.
centena de atletas divididos por 4 escalões Do acreditar à conquista
No arranque da época, pou-

Atual plantel sénior do Santiago Futebol Clube.

Segundo Octávio Cabral, presi-

Foto: DL

dente do Santiago Futebol Clube,
em entrevista ao jornal Diário da
Lagoa, a primeira fase do campeonato “está a correr dentro das
expetativas do clube”. Tendo em
conta que a equipa sénior conta
com, praticamente, uma equipa
nova, está a correr dentro daquilo
que a Direção do clube esperava.
Os escalões abertos e possíveis no
Santiago são dois escalões de sub10, um de sub-13, um de iniciados
e a equipa sénior, contabilizando
um total de 110 atletas.
O presidente do Santiago, equipa
sediada na Vila de Água de Pau,
aﬁrma ser fácil manter os treinadores das camadas jovens devido
ao clube ser “recheado” de materiais de trabalho tais como equipamentos, campo exclusivo do
Santiago, sendo que, portanto,
“acabam por querer ﬁcar cá”.
Quanto à equipa feminina, o

clube não conta com a mesma,
praticamente, uma vez que as
atletas não estão inscritas na
Associação de Futebol. Mas,
segundo o presidente do Santiago,
há dias de ter 20 atletas a treinar
e dias de 10, havendo, portanto,
uma irregularidade neste escalão.
Segundo Octávio Cabral, não se
sabe ainda se a equipa vai continuar, pois não há competição
feminina e também devido ao
custo elevado da inscrição de uma
atleta sénior.
Octávio Cabral realça ser importante apostar nos jovens, “pois é
uma fase da vida em que eles
podem sair de alguns caminhos
menos bons, e outros têm mesmo
potencial para ser jogadores”.
Nesta entrevista ao Jornal Diário
da Lagoa, o presidente do Santiago concorda também que o desporto pode servir como escape
aos problemas sociais com exceção daqueles que estão muito

Na imagem, um dos treinos das camadas jovens do San-
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“agarrados” mas mesmo assim diz
fazer-se o possível.
Quanto à equipa sénior, o Santiago conta com 22 atletas. O presidente diz que está a correr
dentro daquilo que se esperava
tendo em conta “a equipa praticamente nova”, sendo que estão a
trabalhar bem, mas para a próxima época “será melhor”, sublinha, acrescentando que o objetivo
para esta época é fazer um grupo,
“uma família”, que torne possível,
para o ano, o Santiago ser um candidato ao título.
Diz-nos, ainda, que o Campeonato dos Açores “faz sempre parte
dos planos do Santiago porque
contam com um processo em
tribunal que, se tudo correr bem,
fará com que o mesmo seja colocado no Campeonato dos Açores”.
Mas mesmo assim, o presidente
acredita que o clube poderá ser
campeão regional, caso não sejam
colocados no Campeonato dos
Açores.
“Os clubes todos, e o Santiago
não foge à regra, querem sempre
mais. Temos sabido organizar as
nossas equipas com o dinheiro
que temos”, aﬁrma Octávio Cabral,
adiantando que, no futuro, podese esperar um Santiago mais apostado nos jovens de Água de Pau e
que pretende manter-se na série
Açores.
Frisou, por último, o presidente
do clube, que espera que a
Câmara Municipal de Lagoa concretize as obras na tribuna do
Campo Mestre José Leste, em
Água de Pau, sendo também um
desejo que haja uma bancada
completamente coberta para os
jogos de inverno, havendo
conﬁança que as “obras possam
arrancar o mais depressa possível”.
DL/LP/JTO

cos eram os que acreditavam na
equipa principal do Clube Operário Desportivo, despromovida do
Campeonato Nacional ao Campeonato de Futebol dos Açores.
A verdade é que a equipa fabril
foi constituída praticamente com
jogadores de fora da região, à exceção do guarda-redes, Mário
Rui, ao qual, mais tarde, juntouse Jorginho, os únicos jogadores
açorianos, na altura, na equipa.
Uma equipa completamente
nova, sem grandes opções, que
viu o seu caminho muito tortuoso, mas que aos poucos foi
acreditando, foi arrepiando caminho, correndo atrás de um propósito, que era, pelo menos, a
manutenção.
Depois de um começo muito difícil, o Operário foi melhorando,
foi conquistando pontos, e como
o jogo só acaba após o apito ﬁnal,
foi assim até ao ﬁnal do encontro
da última jornada desta primeira
fase da prova.
Uma junção de resultados levou
a equipa da Lagoa a garantir a manutenção na prova.

“O grupo de trabalho, o
clube e a instituição merecem estar em patamares
mais acima”
Após a conquista por parte da
equipa fabril, no terreno do Águia
dos Arrifes, o técnico Sidónio Ferreira apresentava-se com um
misto de emoções. Segundo
disse, “sabíamos que dependíamos apenas de nós, e este seria
um jogo muito difícil. Há que valorizar o Águia, uma equipa bem
organizada”.
O técnico recordou que desde
janeiro, a equipa tem-no sido no
verdadeiro sentido da palavra.
“Um plantel muito curto, um
grupo com muitas diﬁculdades,
mas muito unido, com gana de
vencer e foi isso que aconteceu”,
realçou.
Sidónio Ferreira é perentório na
análise e salienta que, chegar ao

ﬁnal do jogo, sabendo dos resultados, foi uma grande felicidade,
até porque o grupo de trabalho, o
clube e a instituição merecem
estar em patamares mais acima.
Para o técnico não se tratou
apenas de uma vitória, o resultado alcançado, tratou-se mesmo
de uma conquista, a qual dedicou
aos seus jogadores. “Ficar nos
cinco primeiros foi uma conquista
trilhada entre batalhas, a conquista foi dos jogadores e da direção. Não tem sido fácil o trabalho,
não tem sido fácil o percurso”, salientou.
Sidónio Ferreira adianta mesmo
que “com competência e trabalho
conseguiu-se o resultado”.
Por seu turno, em declarações
ao Jornal Diário da Lagoa, o presidente do clube referiu que foi o
acreditar até à última.
Gilberto Branquinho diz ser uma
conquista de todos com uma passagem extremamente difícil, num
período difícil do clube.
Segundo adiantou, a resiliência
de algumas pessoas fez a diferença. “Muitas poucas pessoas
acreditavam na chegada do Operário à zona de subida”.
O presidente do clube lagoense
disse ainda que gostaria de estar
noutro patamar, mas sente-se satisfeito com o que foi alcançado.
“Tudo pode acontecer, e vamos
exigir na mesma aos jogadores
para digniﬁcarem o emblema e a
história do clube”.
Gilberto Branquinho recorda
que se trata duma equipa diferente da que o Operário se apresentou no início da época, uma
equipa muito limitada, mas uma
equipa que sabe o que quer.
“Existem jogadores com qualidade e que continuam a subir, e
que começam a perceber a história e a importância do clube”.
O presidente do emblema fabril
refere que, neste momento, “é
uma equipa capaz de ombrear
com qualquer uma das cinco
deste grupo de subida, embora a
diferença de pontos dos primeiros, mas garanto que o clube sairá
digniﬁcado e acredito nestes jogadores e equipa técnica”.
Foto: HB
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“Não basta ser jogador de futebol ...”

Marco Laró em entrevista ao Jornal Diário da Lagoa.

Marco Laró já treinou no fu-

tebol sénior, começou pelo Águia
dos Arrifes, esteve na Serie Açores
no Capelense, passou pelo Pico da
Pedra. Depois passou para a formação, onde esteve no Desportivo
de São Roque e tem estado, nos
últimos anos, ligado aos Oliveirenses.
Marco Laró quer regressar novamente ao futebol sénior, o que
poderá acontecer já na próxima
época, para poder dar o seu contributo ao futebol. Em entrevista
ao Jornal Diário da Lagoa diz que
está na altura. Para já não passa
duma intenção, mas ao que
parece já existem alguns clubes
interessados.
Nesta conversa ao nosso jornal,
admite mesmo que a sua passagem pelo futebol de formação foi
muito benéﬁco, tendo criado
bases muito boas.
Marco Laró tem acompanhado
de perto o futebol açoriano, onde,
neste campo, considera que muito
há a fazer.
Falando mais concretamente do
Clube Operário Desportivo,
adianta que viu com expetativa o
trabalho realizado neste clube
lagoense, na atual época. Um
clube que desceu dos nacionais,
onde esteve durante alguns anos,
e que se viu numa situação inglória e de difícil resolução, mas que,
com muito trabalho conseguiu,
para já, o primeiro objetivo, a
manutenção na Série Açores.
Marco Laró considera que o Operário não é um clube desta série, é
um clube de nível nacional. Segundo adiantou, os dirigentes do
clube têm de repensar muito bem
no futuro do clube, do que pretendem, criando bases para uma pos-

sível subida, e têm de trabalhar
com e para esse objetivo.
Neste âmbito, o técnico considera que a própria Câmara Municipal tem que dar o seu melhor
apoio, tem que entender que esta
não é uma equipa qualquer. “É um
clube que está habituado a estar
nos nacionais, que elevou o nome
da Lagoa aos nacionais durante
muitos anos”.
Segundo adianta, a equipa da
Lagoa não pode continuar como
este ano, se quer apostar no jogador açoriano, tudo tem que mudar
e num possível regresso ao Campeonato Nacional também muito
tem que fazer e mudar.

“Tem de se olhar
para a formação
de outra forma”

Marco Laró recorda a formação
do Operário, que, em outros tempos, deu muitos e bons jogadores
ao futebol, atualmente há clubes
que tem um formação mais forte
e estão a trabalhar melhor nesta
área e há que ter isso em conta.
Na sua opinião, há que apostar
no jogador açoriano, mas é preciso
fazer um trabalho de transição, o
que tem faltado à maioria dos
clubes.
Segundo recorda, a Série Açores
foi criada para servir de trampolim
para o jogador açoriano, mas o
governo tem de pensar que o
jogador açoriano para evoluir tem
de ter outros jogadores para ajudar a evoluir, jogadores de qualidade, uma vez que não há
jogadores suﬁcientes na região, e
só com alguns de fora é que há

evolução. Aqui, considera que a
lei de apoio aos clubes devia ser
revista, onde o suporte devia ser
dado por igual a todos os clubes e
cada qual é que poderá decidir,
caso contrário, não há evolução,
nem nos jogadores nem nos próprios treinadores.
Outra situação que Marco Laró
está em desacordo, é quando se
fala do jogador açoriano, e que
este não tem mentalidade.
Segundo diz, não é bem assim,
mas recorda também que tem de
se criar essa mentalidade. Primeiro há que formar o jogador
com os pés no chão; em segundo,
formar dizendo a verdade; e em
terceiro lugar, recorda uma frase
de Jaime Graça, “não basta ser
bom jogador de futebol”, há sempre mais qualquer coisa. Neste
âmbito reforça que não basta ser
bom presidente, bom treinador,
bom diretor, é sempre preciso
mais.
Marco Laró considera que há
muita qualidade no futebol
açoriano, mas há falta de competitividade, principalmente na
formação, e há que dar a volta à
situação.
“A formação é muito importante,
há idades de divertimento e idade
para formar, como é a partir dos
iniciados, até aí, há que deixar os
miúdos se divertirem e não formatar como jogador, a partir dos iniciados aí sim, formar jogadores
para quando chegarem aos juniores serem jogadores de transição”.
“Por isso há muitos jogadores
que se perdem quando saem dos
juniores para os seniores que acabam por não se adaptar ou não
tem oportunidade”.
Marco Laró realça, neste âmbito,
o papel do Águia dos Arrifes que,
nesta época, tem apostado muito
bem na formação, o que tem
aspetos positivos e negativos, mas
as equipas açorianas têm que
apostar nos seus jogadores, dando
bons valores e criando bons elementos.
Ao Jornal Diário da Lagoa considera que por muita qualidade que
o jogador tenha, é essencial esse
trabalho de transição, um trabalho
a ser feito na formação, desde treinadores, formadores, diretores,
num trabalho emocional e mental
a ser feito por todos. “Um bom
jogador de formação júnior tem
de ter transição, deve ser apoiado,
e só assim tem sentido”.
Ainda na formação, destaca os
quadros competitivos que não são
adequados ao que existe na
região.
Segundo a sua opinião, “o principal da formação é formar e não

ganhar como pensam a maioria
dos clubes. O ganhar é muito bom,
mas primeiro é preciso formar”.
“Há miúdos que tem muita qualidade, mas há que fazer a aposta
certa e não se pode esperar que os
jovens façam tudo sozinhos, os
clubes têm um papel muito importante”, realça.

Aumento da Série
Açores para
12 equipas

Marco Laró tem acompanhado
a intenção de aumentar o número
de equipas na Série Açores, onde
se fala em passar de 10 para 12
equipas, o que considera que
poderá deixar lacunas no futebol
regional.
O técnico admite que o melhor
que se fazia era voltar aos campeonatos de ilhas, sendo que o
aumento de 12 equipas, os campeonatos de ilha poderão mesmo
acabar em algumas ilhas.
O futebol regional é muito importante, mas este é um trabalho
que tem de ser pensado entre as
associações e os clubes. “Antes
ﬁcar o quadro competitivo como
está”, ressalva.
Ao nível e infraestruturas, Marco
Laró considera que o Governo
Regional tem de olhar para os clubes, porque estes tiram muitos
miúdos da rua, dai que tenha de
haver um outro olhar governamental.
Marco Laró recorda ainda que
existem muitos campos que não
têm o mínimo de iluminação
noturna para os respetivos treinos, muito menos para os jogos
que acontecem de noite.
A Lagoa precisa de mais um
campo de futebol, por exemplo no
Gualberto Borges Arruda, não há
espaço suﬁciente para todos. Em
Ponta Delgada há necessidade
igualmente de mais um campo.
O treinador de 2º nível considera que todos os clubes precisam
de ajuda, e neste momento o Operário precisa de toda a ajuda
necessária, porque é um clube
que tem de estar no Campeonato
Nacional, e este trabalho tem de
ser feito com os dirigentes, equipa
técnica e a própria Câmara Municipal. “Não é fácil, mas é necessário”.
Uma equipa só de jogadores
açorianos não é fácil, e não há disponibilidade para tal, os que existem estão espalhados por várias
equipas, sendo que, na ilha Terceira, neste campo, as equipas
estão um pouco mais à frente.
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O papel da
Associação de
Futebol

Quanto à Associação de Futebol
de Ponta Delgada, Marco Laró
considera que qualquer associação, para resolver os seus problemas, tem de ter os clubes junto de
si e em sintonia. “Quando se
marca uma reunião, todos têm de
estar presentes. Os clubes têm de
estar presentes nas decisões e isso
não tem acontecido. Nas reuniões
da Associação de Futebol de Ponta
Delgada há clubes que não se
fazem representar”.
Segundo adianta, a associação
tem de educar os clubes mas os
clubes tem de ser obedientes, tal
como deve acontecer entre um pai
e ﬁlhos.
“Quando leio ou ouço algumas
opiniões obre a associação, aceito
a crítica, mas deve-se criticar de
forma construtiva”.
Marco Laró admite que não deve
ser fácil o papel associativo, e
adianta que para mudar, é preciso
que surjam novas pessoas, com
novas ideias, e em vez de criticarem, estes devem aparecer nas
reuniões, dar as suas opiniões e
ideias. “A associação sozinha não
pode fazer tudo, acredito que
associação tudo faz pelo bem do
futebol”.
O treinador de futebol de 2º
nível diz que no futebol de haver
carácter e postura, o que tem faltado. “Não pode haver cinismo,
tem de haver um discurso direto,
em prol do desporto açoriano”.
Foram, aliás, estes princípios
que levaram Marco Laró, na altura
a deixar o futebol sénior e ingressar na formação. “A mentira, a
falta de carácter, a indisponibilidade de algumas pessoas que não
se dão a conhecer”.
Segundo adianta, o desporto só
conseguirá outros patamares
quando as pessoas deixarem de
ser arrogantes, ajudando-se uns
aos outros, onde todos dão ideias,
não havendo pessoas que queriam
fazer tudo sozinhas. “É preciso
debater o desporto, seja qual for a
modalidade, falar, organizar”.
Quanto ao seu regresso, pensa
fazê-lo mas num processo positivo
e de evolução.
Marco Laró recordou que teve
alguns convites ao longo dos anos,
mas foi recusando, ou porque não
podia, ou não tinha condições, ou
não se sentia preparado.
Agora diz-se preparado e o seu
regresso poderá acontecer em
breve.
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Mapa das pernoitas da Romaria
Quaresmal 2019

Continua a decorrer a Romaria Qua-

resmal de 2019, com novos Ranchos de
Romeiros a percorrerem, a pé, a ilha de
São Miguel.
Semana a semana saem novos Ranchos, depois de outros fazerem a sua
peregrinação durante uma semana.
Este sábado, estão de regresso às
suas paróquias os ranchos da 4ª se-

mana da Romaria Quaresmal que
decorre entre 30 de março e 06 de
abril.
De salientar que este sábado, dia
6 de abril, saem para 12 Ranchos de Romeiros, entre estes o de Água de Pau e
o de Santa Cruz da Lagoa.
Em baixo deixamos o mapa das pernoitas, referente às últimas duas semanas da Romaria Quaresmal de 2019.
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Recorde-se que as romarias quaresmais começam no primeiro sábado da
Quaresma e prolongam-se até Quintafeira Santa, dia 18 de abril.
Caraterísticas de São Miguel, onde
saem à rua anualmente 54 ranchos,
mobilizando cerca de 2500 romeiros,
estas romarias realizam-se também na
Terceira e na Graciosa.

Freguesia de Água de Pau
Maria dos Anjos
Idade: 80
Faleceu: 02-02-2019

Freguesia de Água de Pau

Gilda Caetano Cabral
Idade: 92
Faleceu: 09-02-2019

Freguesia de Água de Pau
Soﬁa Medeiros
Idade: 94
Faleceu: 11-02-2019

Freguesia de Água de Pau

Normanda de Lourdes Botelho
Idade: 77
Faleceu: 14-02-2019

Freguesia de Água de Pau
José Inácio de Sousa
Idade: 86
Faleceu: 13-02-2019

Freguesia de Água de Pau

José Craveiro
Nasceu: 05-05-1934
Faleceu: 19-03-2019

Freguesia de Santa Cruz

Rosa de Jesus Varão
Nasceu: 30-10-1920
Faleceu: 09-03-2019

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Maria Manuela São Bento
Nasceu: 03-08-1939
Faleceu: 16-03-2019
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PASSATEMPO

PASSATEMPO / HORÓSCOPO

HORÓSCOPO DE ABRIL

Carneiro (21/3 a 20/4)

A vida afetiva aponta uma energia
que protege o estabelecimento de relações
de amizade, que ajudam-lhe a alcançar os
seus objetivos.
A nível proﬁssional, poderá aperfeiçoar os seus métodos de trabalho e aumentar a eﬁciência para poder melhorar as
suas condições ﬁnanceiras.

A vida afetiva poderá ser beneﬁciada por grupos ou amigos que permitemlhe o autoconhecimento, essencial para
descobrir as suas aptidões.
A nível proﬁssional, valorize as
pessoas circundantes e trabalhe com dedicação porque a conjuntura assegura-lhe
melhorias económicas.

A vida afetiva evolui de forma
muito positiva e mostra a sua capacidade
de expressar sentimentos, traçando novas
metas muito inovadoras.
A nível proﬁssional, sentirá maior
espontaneidade e capacidade de levar por
diante os planos traçados. Os resultados
podem ser lentos, mas seguros.

A vida afetiva reﬂete a sensibilidade mais acentuada e, embora seja uma
pessoa muito racional, poderá manifestar
um comportamento instável.
A nível proﬁssional, surgirá um
convite para assumir novas responsabilidades que trarão ganhos ﬁnanceiros a medio
prazo.

A vida afetiva estará mais inclinada para as motivações individuais e relacionadas com a vida intima. Aproveite e
cuide da sua aparência.
A nível proﬁssional, a presença de
Júpiter neste Signo traz-lhe a possibilidade
de concretizar os seus sonhos e de crescer
economicamente.

A vida afetiva proporciona-lhe
novas situações muito otimistas e afasta rotinas desagradáveis. É tempo de vivenciar
um romance encantador.
A nível proﬁssional expanda a imaginação e realize os seus sonhos, aproveitando este ciclo positivo para dar melhor
sentido à sua existência.

A vida afetiva acusa a necessidade
de quebrar rotinas e mudar de ambiente.
Aliás, uma viagem seria muito benéﬁca para
abrir os seus horizontes.
A nível proﬁssional as opções aparecem subitamente e deverá adotar uma
postura ﬂexível para poder aproveitar as
oportunidades na carreira.

A vida afetiva marca uma fase de
grande criatividade capaz de quebrar rotinas, prejudiciais para a estabilidade do seu
relacionamento amoroso.
A nível proﬁssional, encare o futuro com otimismo e procure ultrapassar
problemas do passado de modo a poder
reestruturar a sua carreira.

A vida afetiva revela grande criatividade para começar projetos inovadores e
estabelecerá relações profícuas, baseadas
na liberdade individual.
A nível proﬁssional, o momento é
de crescimento e prosperidade. É uma boa
altura para cuidar de aspetos ﬁnanceiros,
através de ideias geniais.

A vida afetiva atravessa uma fase
de deﬁnição de sentimentos e encontrará a
conﬁança necessária para reestruturar os
assuntos relativos ao lar.
A nível proﬁssional, surgirão oportunidades para demonstrar as suas capacidades e deverá encarar os desaﬁos com
muita responsabilidade.

A vida afetiva concede-lhe momentos bastante agradáveis e sentirá a vocação imprescindível para dedicar tempo a
assuntos comunitários.
A nível proﬁssional mantenha o
diálogo sincero com as pessoas circundantes e, assim, estará capaz de tratar os assuntos mais delicados.

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 aproveitada para demonstrar atitudes de acordo
com os seus sentimentos, vivenciando a sua
consciência espiritual.
A nível proﬁssional, deverá tomar
iniciativas persistentes para obter ganhos ﬁnanceiros. Estão favorecidas as atividades
que exigem esforço.
Touro (21/4 a 21/5)

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

Sagitário (23/11 a 21/12)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Aquário (21/1 a 19/2)

Peixes (20/2 a 20/3)

Última

LOCAL / PUBLICIDADE

Lagoa vai receber simulacro envolvendo todas as escolas do concelho

Os alunos da EBI participaram no evento, tendo contacto com os meios no local.

O Clube da Proteção Civil da EBI de

Lagoa, em parceria com a Câmara
Municipal de Lagoa, organizou uma
exposição de agentes e meios da Proteção Civil, que teve como objetivo
dar a conhecer a toda a comunidade
educativa os agentes e os meios que
estes mobilizam, em caso de emergência ou catástrofe, bem como a
forma como se articulam, sensibilizando toda a população para a temática.
A exposição realizou-se dia 8 de
março, na Praça da Nossa Senhora da
Graça, na Lagoa, entre as 9 e as 13
horas, tendo estado presentes os
Bombeiros Voluntários de Ponta
Delgada, o Serviço Regional de Proteção Civil, a Polícia de Segurança Pública, a Autoridade Marítima, o
Exército, os serviços da Câmara
Municipal de Lagoa, entre outros.
O jornal Diário da Lagoa esteve no
local, onde contactou diretamente
com todos os intervenientes.
Manuel Rodrigues, presidente do
Conselho Executivo da Escola Básica
Integrada de Lagoa, em declarações
ao nosso jornal, aﬁrmou que “esta
iniciativa surge porque o Clube de
Proteção Civil, desde a primeira hora
em que foi remodelado, teve como
ﬁnalidade sensibilizar a população
para a construção de uma nova cul-

tura de segurança, educar as pessoas,
educar os alunos para a prevenção e
a minimização dos riscos”, acrescentando Manuel Rodrigues que “a Proteção Civil deve ser uma
preocupação de todos. Todos nós
também somos agentes de Proteção
Civil. Todos nós temos que fazer a
nossa parte”.
Tendo sido o Clube de Proteção Civil
da EBI de Lagoa o promotor da ideia,
o presidente do Conselho Executivo
da EBI de Lagoa sublinha que esta iniciativa “não ﬁca por aqui”, anunciando, por sua vez, que haverá,
inclusive, um simulacro, que envolverá, assim, a utilização daqueles
meios, já no próximo mês de setembro.
Cristina Calisto, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, em declarações ao jornal Diário da Lagoa,
disse ser este evento uma forma de
as crianças “tomarem conhecimento
das várias intervenções no terreno
em caso de emergência”, acrescentando que “a Câmara Municipal de
Lagoa tem uma responsabilidade
acrescida nesta matéria de prevenção e é importante começarmos a
trabalhar estas temáticas com os
mais novos no sentido de garantir
que, um dia, na eventualidade de
algo menos bom suceder, sabermos
todos qual o nosso papel e qual é a
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decisão mais acertada a tomar numa
ocorrência”.
“A própria Câmara Municipal, no
seu serviço de Proteção Civil, criou
um gabinete, há relativamente poucos anos, de Proteção Civil no Parque
de Máquinas. Criámos uma Casa da
Proteção Civil já para servir de espaço
de apoio em caso de necessidade de
realojamento”, referindo a própria
localização do Parque de Máquinas,
de maior acessibilidade, onde os
membros da Proteção Civil se reúnem para ativarem o Plano de Emergência.
Já o Comandante da Divisão de São
Miguel da Polícia de Segurança
Pública, Pedro Almeida, referiu que
“a PSP assume-se claramente, e legalmente assim está previsto, como um
agente de Proteção Civil”.
“É nesse sentido que hoje aqui estamos e foi com muito gosto que
aceitámos este convite para, nesse
âmbito, demonstrar as valências que,
neste momento, o Comando Regional e, aqui em concreto, a Divisão de
Ponta Delgada, possuem”, frisando
que “uma sessão destas é muito mais
profícua e benéﬁca para os alunos do
que passar um dia inteiro numa
secretária”.
Por ﬁm, o jornal Diário da Lagoa esteve à conversa com Rúben Couto, do
Serviço Regional de Proteção Civil e

Bombeiros dos Açores, onde o
mesmo defendeu que “os
bombeiros são a linha da
frente”.
Considerando importante
sensibilizar as crianças desde
muito pequeninas, Rúben

Couto diz, aliás, que estão,
desta forma, “a tentar criar
bons hábitos e a dar bons conselhos nessa fase para ver se
perduram até mais tarde”, termina.
DL/JTO

