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THE CODE são cabeça
de cartaz das Festas de
Santo António 2019

Santa Cruz recebe a 28ª edição das Festas de Santo António, a decorrer
de 12 a 16 de junho, este ano com a realização de dois casamentos.
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Coleção Visitável da
Matriz de Lagoa assinalou o seu 2º aniversário

Para assinalar mais este aniversário, a paróquia promoveu um espetáculo musical, que
contou com a presença de Rão Kyao, com o
Recital “Sopro de vida – Maria”.
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Atalhada FC vence Taça
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protocolos com instituições de SM de futsal em juniores
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EBI DE LAGOA/ EBI ÁGUA DE PAU

Recordar Abril… 45 Anos

Comemorando-se este ano o 45º ani-

versário da Revolução dos Cravos, o Departamento de Estudos Sociais da Escola
Básica Integrada de Lagoa não quis esquecer a data, que foi assinalada com uma sessão na Biblioteca Escolar. As turmas do 6º
C, G e TPC-A puderam ouvir o Sargento
Chefe de Infantaria Júlio Santos (Adjunto do

Diretor do Museu Militar dos Açores) falar
não só dos motivos que conduziram à revolução, mas também sobre as conquistas de
Abril e do importante papel então desempenhado pelas Forças Armadas.
No ﬁnal da sessão, a professora Joana
Ferreira brindou os presentes com o poema
“Cantiga de Abril”, da autoria de Jorge de
Sena.

Semana da leitura na BE de
Água de Pau

Sob o tema “Hoje leitor, amanhã leitor!”,

a Biblioteca Escolar de Água de Pau celebrou, nos dias 23, 24 e 26 de abril, a
Semana da Leitura. Os alunos das turmas
6ºA, 6.ºB e 6,º C, seguindo as orientações
do seu professor de música, Pedro Teixeira,
presentearam a audiência com um
momento musical que marcou a cerimónia
de abertura da semana, no dia 23 de abril.

Feira dos minerais

Entre os dias 29 de abril e 3 de maio, teve

lugar, na Biblioteca da EB2 Padre João José do
Amaral, a Feira dos Minerais promovida pela
Equipa da Biblioteca Escolar.
Todas as turmas deste estabelecimento de
ensino tiveram oportunidade de a visitar,
podendo apreciar, adquirir e satisfazer curiosidade sobre os artigos expostos.

IX Feira Empreendedora

À semelhança do que

tem vindo a acontecer nos
últimos anos, a EBI de
Lagoa levou a cabo mais
uma Feira Empreendedora,
no âmbito da Educação
para o Empreendedorismo,
este ano subordinada ao
tema “Pura Diversão no
Mercado”.
A feira decorreu no dia 15
de maio, na Praça de Nossa
Senhora do Rosário, e contou com a colaboração da
Câmara Municipal de
Lagoa.
Foi uma manhã muito animada e divertida onde foi
possível apreciar o trabalho
e empenho de alunos de
todas as escolas do concelho, embora se destacassem os da EB 2, 3 Padre
João José do Amaral, por
serem em maior número.
Foi um momento alto de
convívio, divertimento e
interajuda, em que os nossos mini empreendedores
mostraram a sua criativi-

dade, espírito
inventivo e
até uma certa
queda para o
negócio, tentando de diversas formas
vender
os
produtos por
eles produzidos, ou pelos seus familiares.
Neste evento participaram
sobretudo alunos, mas também pessoas da comunidade envolvente e diversas
instituições do concelho (e
até de fora, como foi o caso
da Casa do Povo da Ribeirinha - Ribeira Grande), todos
eles apresentando grande
diversidade de produtos
que ﬁzeram as delícias dos
alunos e da comunidade
que acorreu em grande
número.
Este tipo de atividade é
muito apreciada pelos nossos alunos, que se mostram
muito empenhados na realização das tarefas a que se
propõem, mostrando-nos

que possuem talentos e
interesses que vão muito
para além das aprendizagens adquiridas em contexto de sala de aula. Ao
promover a participação
nestes eventos, a escola
pretende proporcionar aos
alunos uma cultura favorável à aquisição de conhecimentos
e
ao
desenvolvimento de atitudes, capacidades e valores
promotores do espírito empreendedor,
nomeadamente a criatividade,
planeamento, responsabilidade, trabalho colaborativo, entre outros.
A escola “saiu à rua” e fez
a diferença, animando a
cidade e convidando as pessoas para uma manhã diferente.
A comunidade compareceu em grande número,
motivando os nossos alunos para continuarem a trabalhar e a preparar o seu
futuro de forma alegre e
empenhada.
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Celebrando, igualmente, o Dia Mundial

do Livro (Dia 23 de abril), as turmas 7.ºA e
4.ºI partilharam leituras com as turmas
1.ºA, 1.ºC e 9.ºB. Alunos, elementos do
Conselho Executivo e elementos do pessoal
não docente revelaram, então, os livros da
sua vida.

A tarde de 24 de abril foi comemorada

com uma atividade de expressão plástica e
com uma hora do conto, desenvolvida
pelos docentes Catarina Viveiros e Pedro
Teixeira, destinada aos mais pequeninos.
Fazendo uso de diversos materiais propostos e sob a orientação da docente Helena
Fernandes, os alunos das turmas 2.ºD e
2.ºF deram asas à imaginação e à criatividade e elaboraram uma capa ilustrativa do
livro “A girafa que comia estrelas”, de José
Eduardo Agualusa.
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No último dia da semana, no dia 26 de

Fotos: EBI-AP

A seguir, a docente Sónia Ferreira, na sua

rubrica “TOPA (Traz o teu próprio aparelho)
na BE”, baseando-se no Primeiro Livro de
Poesia, de Sophia de Mello Breyner Andersen, desaﬁou os alunos a trabalharem com
uma nova ferramenta digital: Storyjumper:
Às 11h, a escritora Malvina Sousa explicou
aos alunos das turmas 7.ºA e 9.ºB o processo
criativo que conduziu ao “nascimento” da
sua obra Momentos, um livro que compila
diversos poemas da sua autoria.

Na manhã de 24 de abril, duas técnicas do

Centro de Ciência Viva Expolab desenvolveram duas sessões de robótica junto das
turmas do 3.º ano e os alunos das turmas
5.ºA e 5.ºC entraram numa competição, participando num concurso de Kahoot sobre
escritores e livros.

abril, a equipa da BE desenvolveu um Concurso de Leitura que incidiu sobre o Texto
Dramático. Nesta atividade, competiram as
turmas 7.ºB e 9.ºB.
A seguir, a peça “Vanessa vai à Luta”, de
Luísa Ducla Soares, que conta a história de
uma menina chamada Vanessa que luta
contra as diferenças entre rapazes e raparigas, foi levada a cena pelos alunos de Teatro.
Finalmente, a Semana terminou com uma
sessão do Projeto “Canta Comigo, Leio Contigo”. As Turmas Verde e Laranja do Ensino
Pré-Escolar ouviram dois contos pelas vozes
das docentes Anabela Cura e Alda
Casqueira. A leitura e a música aliaram-se,
novamente, e a Semana da Leitura despediu-se, da melhor forma, prometendo
regressar no próximo ano letivo…
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Clube de Geocaching da ESL - Atividades do clube

Fotos: CGESL

Os meses de abril e maio foram

pródigos em atividades realizadas
por este Clube, que envolveram
mais de trezentos alunos e professores desta Escola Secundária de
Lagoa, bem como da Escola Básica
de Água de Pau. Registe-se que, de
momento, este Clube, é “proprietário” de 24 caches de Geocaching,
no seu perﬁl, tendo o Clube já
encontrado mais de 800 caches.
Entretanto foi estabelecida uma
parceria entre este Clube de Geocaching e os Amigos dos Açores –
Associação Ecológica.
Entretanto a professora Soﬁa

Borracha também se juntou a este
Clube. Os alunos do clube receberam a oferta de uma t-shirt, alusiva
ao Clube, e os professores um
“polar”. Os elementos do Clube
mais dedicados a estas atividades,
também receberam, como recordação, uma “wood-coin” do Clube
de Geocaching. Passamos, ainda, a
ter acesso a um conjunto de quatro
walky-talkys, sendo este um equipamento bastante útil para as
saídas da Escola.
O Clube agradece à Câmara
Municipal de Lagoa os apoios concedidos.

Visita de Estudo
à Lagoa de São Brás e CITO

No ﬁnal do mês de abril, 32 alunos e

professores do Clube, percorreram o “trilho” Monte Escuro/Lagoa de S. Brás.
Durante esta atividade foram encontradas dez caches (enigma e tradicionais) e
também se praticou orientação, com os
vários GPS´s do Clube. Depois do almoço,
tomado junto à Lagoa de S. Brás, os alunos e professores presentes, participaram
num evento CITO (cash in trash out). Foi
recolhido o lixo que se encontrava na
margem desta lagoa. A participação neste
evento de “proteção ambiental”, permitiu
a obtenção do respetivo souvenir! No
ﬁnal desta atividade, que foi realizada
com o apoio das carrinhas da nossa
autarquia, o grupo visitou ainda a Fábrica
de Chá Gorreana.

professores desta escola assistiram a uma
conferência muito interessante em que foi
orador, o Mestre Diogo Caetano, presidente
da Direção dos Amigos dos Açores – Associação Ecológica, que falou sobre “Trilhos, Grutas e Algares”. Foram visionadas imagens
muito interessantes do nosso património
ambiental. Nesta conferência, que também
foi um evento oﬁcial de Geocaching, estiveram presentes vários convidados, em particular a senhora Presidente da Câmara
Municipal de Lagoa, Cristina Calisto e o
senhor Presidente da Direção do Clube Náu-

No dia 10 de maio, o Clube realizou

outra grande atividade, tendo-se percorrido o trilho compreendido entre a Janela
do Inferno e a freguesia de Água de Pau,
através do trilho da Lomba. Na “janela do
Inferno”, foi tempo de se ter uma pequena
aula de Geologia, com vista à realização da
earthcache que existe no local. Durante o
percurso foram encontradas mais seis
caches tradicionais, tendo-se feitos dois STF
(segundos a encontrar…) e também se participou em mais um evento CITO, tendo-se
recolhido (e transportado até Água de Pau)
o lixo encontrado ao longo do trilho. Todo
o grupo almoçou na zona das “nascentes de
Água de Pau”.

CONFERÊNCIA:
Trilhos, Grutas e Algares

No dia 8 de maio, mais de 220 alunos e

Trilho Janela do Inferno/Trilho
da Lomba e CITO

Iniciação ao Geocaching

tico de Lagoa, Dr. Rui Dias.
Na altura, os presentes foram informados
que este Clube é coproprietário (co-owner)
da cache “A Montanha…teto de Portugal”,
que é a cache (neste caso uma earthcache)
que se localiza à maior altitude de Portugal
(“Piquinho” da Montanha do Pico).

Recentemente este Clube organizou,

por proposta do Conselho Executivo desta
Escola, uma “iniciação ao Geocaching”,
com os alunos do 9º ano da Escola Básica
de Água de Pau. Mais de 50 alunos, acompanhados por 4 professores, deslocaramse a esta Escola Secundária, de forma a
conhecer a oferta formativa relativa ao
Ensino Secundário, que esta Escola disponibiliza, bem como os Clubes existentes
nesta Escola. Depois de visitarem e almoçarem na nossa Escola, assistiram a uma
apresentação, feita pelo Conselho Executivo, no auditório e, também, tiveram uma
pequena iniciação teórica ao Geocaching.
Depois foi efetuada uma “saída de campo”,
orientada por alunos deste Clube, tendo
sido encontradas 5 caches existentes na
zona circundante desta Escola.
Luis Filipe Machado e Marco Pereira
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Santa Cruz recebe Festas de Santo António 2019

Serão cinco os dias de festa, onde as Marchas Populares estarão em destaque.

De 12 a 16 de junho, a fregue-

sia de Santa Cruz volta a receber
as festas de Santo António, numa
organização da junta de Freguesia
local.
Este ano, na sua 28ª edição, as
festas terão um formato mais reduzido, sendo cinco dias de animação,
duma
forma
mais
concentrada e com os dias mais
preenchidos, tal como explicou ao
Jornal Diário da Lagoa Sérgio
Costa, presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz.
Tudo começa na quarta-feira, dia
12 de junho, com a realização da
sessão de abertura das festas,
pelas 19h00, seguida da missa de
“Bênção dos Noivos” e da Bênção
dos Pães”, na Igreja dos Franciscanos, seguindo-se a Procissão. À
noite haverá o habitual arraial,
como tem acontecido ao longo
das várias edições, cabendo à
banda local “7 Geração” a abertura das festividades.
Para quinta-feira, dia 13 de junho,
pelas 18h00, tem lugar um dos
momentos altos destas festividades, nomeadamente os “Casamentos de Santo António”.
Segundo Sérgio Costa, esta foi
uma aposta ganha por parte da
paróquia e da Junta de Freguesia,
pois as pessoas têm demonstrado
muito interesse. Este ano serão
apenas dois os casais que irão contrair o matrimónio, com a Bênção
de Santo António, embora tenha
existido mais interessados, mas
que, por diversas razões de ordem

pessoal, foram desistindo.
Este ano, e como novidade, os
“Casamentos de Santo António”
têm uma “Wedding planning”,
mais concretamente Maria Vieira,
natural de Água de Pau. Sérgio
Costa recorda que os “Casamentos
de Santo António” têm uma vertente social, e esta pauense ofereceu assim os seus serviços, para
levar a cabo todo a logística dos
casamentos, “com tudo a que os
noivos têm direito”, realça o
autarca, acreditando que, uma vez
mais, o sucesso estará garantido.
Ainda na quinta-feira, depois dos
casamentos haverá a noite das
coletividades, com a habitual
demonstração de Karaté, pelas
20h30, levada a cabo pela Centro
de Karaté de Lagoa, seguida da
Gala de Patinagem Artística, realizada pelo Clube de Patinagem de
Santa Cruz.
Sexta-feira, dia 14, tem lugar a
abertura da Feira de Artesanato,
pelas 19h30, com a atuação do
Grupo Folclore “O Grujola”. Para
este dia estão reservadas ainda as
atuações do artista “F.B.” e dos
“Imperadores”.
Para sábado, dia 15 de junho,
tem lugar outro dos momentos
altos destas festividades, com a
realização das Marchas Populares
(adultos). Pelas 20h00, o artista
Nuno Martins sobe ao palco,
seguindo-se pelas 21h00 o Desﬁle
de Marchas, com a atuação dos
Bora Lá Tocar a abrir.
Este ano serão quatro as marchas participantes, que desﬁlarão

ao longo da estrada regional até
ao polidesportivo de Santa Cruz. A
noite ﬁnaliza com a tradicional
Fogueira de Santo António e fogo
de artifício.
No domingo, dia 16 de junho, e
último dia das Festas de Santo
António, em Santa Cruz, tem lugar,
pelas 7h00, a 19ª Prova de pesca
Desportiva de Santo António,
sendo que, pelas 17h30, terá lugar,
como habitualmente, o desﬁle de
Marchas Populares das crianças,
com o Agrupamento de Escuteiros
1290 a abrir.
Este ano serão sete as marchas
participantes, seis da Lagoa e uma

de Ponta Delgada.
Depois das marchas infantis, há
a tradicional distribuição da sardinha, seguida de animação com a
Tuna Estudantina pelas 21h00.
Para as 22h30 será a vez dos cabeça de cartaz subirem ao palco,
nomeadamente os açorianos The
Code que irão abrilhantar a noite
de sábado. Sérgio Costa acredita
que se trata de um concerto de
grande qualidade e que engrandecerá estas Festas de Santo António. A noite terminará com fogo de
artifício.
Segundo o presidente da Junta
de Freguesia de Santa Cruz, serão
cinco dias de muita animação,
cinco dias com um programa
preenchido para agradar a população, onde as expetativas são
muito boas.
Não esquecendo que durante as
festividades não faltarão as habituais tasquinhas, com a participação das várias instituições da
freguesia sendo, aliás, esta uma
forma de as ajudar a angariar
alguns fundos para as suas atividades.
Sérgio Costa realça a novidade,
este ano, da participação da AIPA
- Associação dos Imigrantes nos
Açores, com uma tasquinha de
sabores africanos.
O edil destaca ainda que as festividades irão desenvolver-se ao
longo do Jardim dos Frades, a par
do que aconteceu no ano passado,
mas este ano com uma maior dispersão, aproveitando todo aquele
espaço. Apenas as marchas e as
atividades desportivas irão realizar-se no polidesportivo, todo o
restante programa irá desenvolver-se no Jardim dos Frades.
“Trata-se de um espaço agradável

e apetecível, há que aproveitar”,
diz.

Jardim dos
Frades tem de
ser aproveitado

O presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz entende que
o Jardim dos Frades é um espaço
que tem excelentes condições e
que têm de ser aproveitadas.
Ao Jornal Diário da Lagoa, o autarca adianta que tem sido desaﬁado pela população para que
aquele espaço possa ser alvo de
várias atividades, como por exemplo, a realização de noites de
verão, como acontece na freguesia
vizinha de Nossa Senhora do Rosário.
Sérgio Costa diz que esta é uma
situação que já está a ser equacionada e que está a ser analisada,
tendo decorrido, inclusive, conversações entre os dois presidentes
de junta das freguesias que compõem a Cidade de Lagoa.
“Neste caso das Noites de Verão,
trata-se essencialmente de uma
questão de estudo a ver como
será a logística, porque, por vezes,
não é falta de vontade, é mesmo
uma questão de logística”. Sérgio
Costa lembra que a freguesia vizinha já realiza as Noites de Verão,
e o objetivo não é criar sobreposições mas sim criar complementos. “O interesse aqui não é entrar
em choque com a realização de
eventos em simultâneo, mas sim
haver uma complementaridade na
cidade de Lagoa”, ressalva.
DL

Jardim dos Frades, em Santa Cruz, onde decorrerão as Festas de Santo António.

Fotos: DL
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Dois casais celebram o seu matrimónio na 3ª edição
dos Casamentos de Santo António

A Igreja Matriz de Lagoa, em

conjunto com a Junta de Freguesia
de Santa Cruz, voltam a realizar os
Casamentos de Santo António,
este ano na sua terceira edição.
O grande objetivo é proporcionar uma celebração, e uma festa
digna, a casais que tenham a vontade de celebrar o Sacramento do
Matrimónio, numa festa que está
naturalmente associada a esta
celebração, mas que por várias
razões ainda não o tenham feito.
Segundo o Pe. Nuno Maiato,
uma vez que que há casais, ainda
que poucos em cada ano, que têm
respondido a este desaﬁo, considera a iniciativa como um sucesso.
Este ano, são dois os casais que
irão realizar este sacramento por
Santo António, embora tenham
surgido mais interessados mas
que, por alguma razão, acabam
por optar por casar mais tarde ou
por fazer um casamento não neste
dia.
Em declarações ao Jornal Diário
da Lagoa, lembra o pároco que
existe um limite de inscrições, que
são quatro, mas ao longo das três
edições já se proporcionou, a
alguns casais, um dia digno, um
matrimónio com tudo a que têm
direito.
Para o Pe. Nuno Maiato casar
neste dia tem os seus benefícios
mas também tem limitações que,
por vezes, são preponderantes
para as decisões dos noivos.
“Uma das maiores limitações,
talvez a única, é o número de convidados, 25 por casal, algo que
nem sempre é aceite por aqueles
que querem casar por esta altura,
e que acabam por optar depois
por outra modalidade que não
esta”, explica.
Os dois casais que este ano irão
celebrar o matrimónio por Santo

António são casais jovens, mas
qualquer um já com família constituída e com ﬁlhos, uma situação
que alegra o pároco, até porque,
segundo diz, “de certa forma, é
dar a oportunidade a estas famílias cristãs, de oﬁcializar a sua
situação para com a Igreja”.
Para ser possível realizar o seu
matrimónio por Santo António, na
Paróquia de Santa Cruz, o primeiro
passo é fazer a candidatura, normalmente até dezembro do ano
anterior, na Junta de Freguesia de
Santa Cruz, depois começam os
vários processos que, quer na
Igreja quer no Civil, são iguais aos
outros casamentos.
A nível religioso, os casais participam no CPM – Curso de Preparação para o Matrimónio, fazendo
depois todo o processo canónico,
geralmente na paróquia da noiva,
seguindo o caminho normal de
quem vai casar. A única diferença
é que os casais recebem, como
oferta, o processo civil e o processo canónico, assumindo a Junta
de Freguesia o valor do casamento
ao civil, e a paróquia o valor do
processo canónico.
O Pe. Nuno Maiato realçou o
facto de, este ano, na Missa de
Bênção dos Noivos, que tem lugar
dia 12 de junho, além dos casais
que irão contrair matrimónio este
ano, serão celebradas também as
Bodas de Prata de um casal.
A Bênção é aberta a todos os
noivos que queiram recebê-la,
tendo apenas de fazer a inscrição
na paróquia. Anualmente são
cerca de meia dúzia de casais que
recebem a Bênção por Santo
António.
Quanto aos dois casais que este
ano vão celebrar o seu matrimónio por Santo António, um é da
Atalhada, outro do Cabouco, aliás,
nas últimas edições, apenas um

Brinde aos noivos de Santo António no Convento dos Franciscanos, na edição de 2018.

casal de Santa Cruz celebrou o matrimónio nesta altura, os restantes
têm sido exatamente da Atalhada
e do Cabouco, sendo que, os Casamentos de Santo António, são
abertos a todos os interessados,
tendo como obrigatoriedade que,
pelo menos, um dos membros do
casal, tenha residência na Ouvidoria, ou seja, no concelho de Lagoa
e/ou freguesia do Livramento.
Para o Pe. Nuno Maiato, os Casamentos de Santo António são
para continuar, até porque o objetivo é continuar a dar a oportunidade aos casais, promovendo a
celebração do matrimónio.
“É preciso lembrar as pessoas
que, apesar de todas as formas
que há para formar família, para
os cristãos, esta continua a ser a
forma privilegiada, ou seja, através
da celebração do sacramento do
matrimónio”.
Segundo o pároco, “ao mesmo
tempo que estamos a auxiliar
estes casais, estamos a recordar
que há este caminho e há esta
escolha, sendo possível, quer seja

Pe. Nuno Maiato durante as Festas de Santo António, na sua edição de 2018.

Fotos: CML

por Santo António ou fora desta
data, fazer uma cerimónia a baixo
custo, com a mesma dignidade,
com a mesma alegria, com a
mesma festa, sem os gastos que às
vezes são exorbitantes, e que a
própria sociedade, de certa forma,
nos exige”.
Segundo recorda nesta entrevista ao nosso jornal, nos quase
dez anos de pároco na comunidade de Santa Cruz e Remédios, já
presidiu a mais de uma dezena de
casamentos, em que as celebrações foram muito simples, sem
exageros, e os casais, a maioria já
com uma caminhada como família
e com ﬁlhos, celebraram o seu
matrimónio, sem aquele aparato
que é socialmente correto nos dias
de hoje, destacando ser uma
grande alegria e experiência celebrar estes matrimónios. “Há que
realçar esta coragem de quem o
faz”.
O Pe. Nuno Maiato vai mais
longe na sua análise e adianta que
“podemos ver as coisas desta
forma, ou seja, perguntar se faz
sentido celebrar os sacramentos
como o batismo ou a eucaristia, e
depois não celebrar os outros,
como o caso do matrimónio.
“Qual é o sentido do casal que
pede o batismo aos seus ﬁlhos,
participa na eucaristia, e porque é
que o casamento tem de ﬁcar para
trás”, questiona.
“Sabemos que há esta pressão
social de desvalorizar este sacramento, mas para aqueles que
acreditam e têm fé, se um sacramento faz sentido, todos os outros
também o devem ter. Os sacramentos são lugares de encontro
entre Deus e cada pessoa, num
momento chave das suas vidas e
quando se constitui família, devemos pedir a Bênção de Deus, estar

em comunhão com Deus e com os
nossos Irmãos, com a mesma vontade de quando se constitui cristão, ﬁlho da Igreja, que é no
batismo”.
O pároco adianta que todo este
processo dos casamentos de
Santo António acaba por ajudar a
fazer esta reﬂexão: “aﬁnal porque
não me caso pela Igreja se eu
recebo todos os outros sacramentos?”
O Pe. Nuno Maiato, deste quase
desabafo, adianta que “cada um
tem o direito de fazer como
entende, mas não pode ser por
falta de dinheiro que não se casa
pela Igreja, há que ter a coragem
de fazer diferente”.
Quase no ﬁnal desta conversa
com o Jornal Diário da Lagoa, o
responsável pela Matriz de Lagoa
explica que, se for para fazer como
a maioria, há muitos casais que
realmente não o poderão fazer,
mas podem fazê-lo por Santo António, ou num dia qualquer, numa
missa habitual, “é preciso haver
coragem e havendo essa coragem,
dispensa-se tudo o que está associado aos casamentos e que gera
muitos gastos ﬁnanceiros, desnecessários”.
Segundo adianta, “a pressão social sempre existiu e sempre vai
existir, e existe em relação a muitas outras coisas, mas em relação
a este assunto, ela existe, e praticamente quase todos já passaram
por isto, já sentiram essa pressão,
só que uns têm a coragem de
ignorar outros não”.
O Pe. Nuno Maiato reforça tratar-se de uma questão de escolha
e de coragem para fazer diferente.
DL
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Junta de Freguesia do Rosário assina
protocolos com instituições locais

A assinatura dos protocolos decorreu na sede da Junta de Freguesia.

A Junta de Freguesia de Nossa

Senhora do Rosário assinou,
recentemente, protocolos com 22
instituições, que prestam serviço
na Freguesia, num esforço ﬁnanceiro de cerca de 15 mil euros no
total.
Segundo o presidente da edilidade, trata-se de um grande
esforço ﬁnanceiro anual da Junta.
Gilberto Borges é da opinião que
há a obrigação e dever de assinar
os protocolos porque estas instituições são, na realidade, as que
dão vida à freguesia. “Uma freguesia sem instituições é uma freguesia morta, não é a Junta ou a
Câmara que tem de fazer as atividades das instituições, seja no
desporto, na cultura, na música,
etc.”
Segundo referiu ao Jornal Diário
da Lagoa, são estas instituições
que estão ligadas à juventude e
aos idosos, “são eles que têm de
fazer com que a freguesia esteja
viva, e é isso que leva a assinatura
destes protocolos”.

Gilberto Borges entende que
esta verba serve como um balão
de oxigénio a estas instituições,
muitas delas com diﬁculdade de
sobrevivência.
“A continuidade destas instituições é muito importante, porque
sem elas, pode-se caminhar para
uma situação que não se sabe que
futuro poderá haver”, ressalva.
O presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário dá o exemplo das instituições
que trabalham diretamente com a
juventude, referindo que, os
clubes acabam por ser uma autêntica escola de formação. “Nota-se
que as crianças, que por vezes não
obedecem em casa, mas obedecem ao treinador e conseguem
lidar em grupo, e nestas instituições estas crianças aprendem, seja
em clubes, como em outras instituições culturais, musicais, todas
com um papel muito importante”,
adianta.
Gilberto Borges acredita que
todo este trabalho que tem sido
desenvolvido acabará por dar fru-

Fotos: DL

tos, frutos esses que serão colhidos a posteriori.
O autarca deixa igualmente uma
preocupação,
nomeadamente
pelo facto de muitas crianças não
praticarem desporto ou outra
atividade saudável, porque preferem as novas tecnologias, e isso
também não é bom. “É preciso
convívio, e as instituições tem esse
papel muito importante e fundamental”.
Este não se trata do único apoio
que a Junta de Freguesia dá às
instituições que prestam serviço
na Freguesia. Segundo Gilberto
Borges, “Além destes protocolos, a
Junta apoio igualmente em outras
atividades extraordinárias, o que
acontece muitas vezes. Fazemos o
que podemos”, diz.
“Sempre que nos solicitam alguma coisa, fazemos por atender,
sempre que é possível, estamos
aqui para ajudar quem precisa”
refere Gilberto Borges.
DL

Pagina 07

Lagoa recebe encontro
nacional de Cidades
Educadoras em 2020

O primeiro Encontro Nacional

de Cidades Educadoras de 2020
estará a cargo do Município de
Lagoa – Açores, por decisão da
Rede Territorial Portuguesa de
Cidades Educadoras (RTPCE), publicado aquando da realização do
VIII Congresso Nacional das Cidades Educadoras, que teve lugar
entre 15 e 18 de maio, no Centro
de Congressos do Arade, em
Lagoa, Algarve.
Este encontro, que se realizará
em fevereiro, tem como principal
objetivo reforçar e disseminar a
proposta de Cidade Educadora,
partilhando experiências e ideias
educadoras entre os municípios da
rede. Para a autarquia lagoense, o
envolvimento da comunidade nas
decisões políticas e sociais é fundamental, porque a participação
nas diversas atividades em prol de
uma Cidade Educadora confere saberes imprescindíveis para o exercício de uma cidadania ativa,
reforçando assim a vivência democrática no concelho.

Desta forma, uma Cidade Educadora é aquela que aposta na educação como ferramenta de
transformação social, mobilizando
e articulando o maior número possível de agentes educativos que
operam no território. Implica o
compromisso com um modelo de
cidade regido pelos princípios da
inclusão e da igualdade de oportunidades, da justiça social, da departicipativa,
da
mocracia
convivência entre diferentes culturas, do diálogo entre gerações, da
promoção de um estilo de vida
saudável e sustentável, da planiﬁcação de uma cidade acessível e
interconectada, da cooperação e
da paz, princípios estes incluídos
na Carta de Cidades Educadoras.
Reﬁra-se, ainda, que a Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE) conta com 476
cidades associadas em 37 países.
Em Portugal pertencem à AICE 76
cidades, que se constituíram, em
2005, na RTPCE, em que o Município de Lagoa é membro desde
2015.

Lagoa assinala
Dia da Biodiversidade

A Câmara Municipal de Lagoa,

através do CEFAL (Centro de Formação e Educação Ambiental de
Lagoa), assinalou o Dia Mundial da
Biodiversidade, celebrado a 22 de
maio, com uma visita ao Centro de
Interpretação Ambiental da Caldeira Velha. Foi convidada uma
turma do 1º ciclo da Escola Francisco Ataíde Machado de Faria e
Maia, da freguesia Cabouco, para
conhecer este centro que é património natural e área classiﬁcada
da região.
O Centro de Interpretação Ambiental da Caldeira Velha (CIACV)
trata-se de uma reserva da bioesfera de grande importância para a
botânica e faunas típicas das
ﬂorestas laurisilva, dada a sua
grande diversidade de espécies
vegetais que povoam este monumento natural. O seu clima muito

Foto: CML
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próprio estimulou o aparecimento
de associações de vegetação natural e ﬂoresta de espécies exóticas.
Nesta medida, o CEFAL considerou
que que este seria um bom local
para assinalar o Dia da Biodiversidade.
O objetivo da edilidade é, assim,
sensibilizar para a importância da
conservação dos espaços onde a
biodiversidade tem o seu exponente máximo, e de uma forma
informal permitir aos jovens do
concelho adquirir conhecimentos
na área do ambiente. O Centro de
Interpretação Ambiental da
Caldeira Velha permitirá, assim,
que os alunos façam uma viagem
pela origem vulcânica da ilha de
São Miguel, com destaque para a
formação do Vulcão do Fogo,
disponibilizando toda a informação sobre a biodiversidade do parque natural.
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Norberto Ponte: o lagoense, o empresário, o fundador

Norberto Ponte faleceu a 22 de janeiro de 2016.

Norberto Carlos Cordeiro

Ponte nasceu a 26 de maio de
1972, sendo natural da freguesia
de Santa Cruz, Lagoa. Era ﬁlho de
Carlos Alberto da Rocha Ponte e
de Maria de Fátima do Rego
Cordeiro, esta natural de Nossa
Senhora do Rosário, sendo que
Carlos Alberto da Rocha Ponte era
natural de Santa Cruz. Norberto
Ponte teve duas ﬁlhas: Miriam
Rebelo Ponte, natural de Nossa
Senhora do Rosário, e Maria Beatriz Rebelo Ponte, natural da
freguesia do Cabouco. Como irmã
teve Eleonora Ponte, natural de
Santa Cruz.
O percurso de Norberto Ponte,
basicamente, focou-se na área da
restauração, sendo certo que o
mesmo começou, desde cedo, a
colaborar com os seus pais - Carlos
Alberto da Rocha Ponte e Maria de
Fátima do Rego Cordeiro - quando
ainda o atual Restaurante “O Carlos” [baptizado desta forma em
homenagem a Carlos Alberto da
Rocha Ponte] não era restaurante,
mas sim casa de pasto. Casa de
pasto que, originalmente, não
pertencia aos pais de Norberto
Ponte, tendo sido a posteriori
adquirida por eles.
Colaborando sempre com os
seus pais naquele negócio, no qual
a grande impulsionadora e visionária [“a mulher de negócios”,
digamos] era Maria de Fátima do
Rego Cordeiro, mais tarde, contudo, os mesmos, procedendo a
uma obra de restruturação, a
mesma implicou que Norberto

Ponte deixasse de ser um mero
ajudante, envolvendo-se, por
inteiro, naquelas lides, e desistindo, naquela altura, da escola.
Ganhou, a pulso, o estatuto de
grande empresário lagoense, desenvolvendo, na gerência, como
proprietário, “O Carlos”, situado,
hoje, em Nossa Senhora do Rosário e ponto de encontro de lagoenses, amigos e familiares.
Trabalhou, ainda, na Associação
Agrícola, no início da carreira,
fazendo algumas feiras lá, em conjunto com Carlos Simões, com
quem aprendeu tudo sobre cozinha - uma outra grande paixão de
Norberto Carlos Cordeiro Ponte.
Apaixonado pela restauração,
apaixonado, profundamente apaixonado, pela sua Lagoa e pela
vida, teve sempre a ideia de que a
sua terra era o futuro e que o
turismo na mesma era isso
mesmo, achando no seu concelho
excelentes potencialidades.
Para além da veia de empresário, sempre presente, e das lides
na restauração, Norberto Ponte,
igualmente, sonhou, imaginou,
planiﬁcou e criou a Associação
Musical de Lagoa - AML. Sozinho.
Juntaram-se, contudo, depois,
algumas pessoas cruciais - a título
de exemplo, Aquiles Preto -, mas a
ideia a ele lhe pertenceu e era
desde há muito uma ambição sua,
mesmo não tendo sido músico de
origem. Criou, então, a Associação
Musical de Lagoa com o objetivo
claro de que a Lagoa precisava de
mais atividades extracurriculares,
de um projeto na música, que exis-

tia, inclusive, noutras zonas da
ilha.
Sendo um projeto ambicioso, foi
ediﬁcado e construído, deixando o
seu visionário um legado quer
como fundador quer como presidente da Direção [durante 10
anos], concretizando, assim, vários
projetos pela sua mão: a criação
da Orquestra ligeira; dois Festivais
Infantis da Canção; a Escola de
Música em funcionamento e em
crescimento constante; o conseguir de um protocolo com a
Câmara Municipal de Lagoa para a

Fotos: DL

melhoria das instalações próprias
da associação e, por exemplo, o
Festival de Bandas Filarmónicas
António Moniz Barreto.
Esteve também envolvido no
surgimento do NELAG - Núcleo de
Empresários de Lagoa -, tendo
sido, inclusive, seu presidente da
Direção.
Pôs aí em prática vários projetos, alguns dos quais que visavam
assinalar datas comemorativas
como o Dia dos Namorados ou o
Dia das Montras. Era um NELAG,
digamos, muito virado para a

restauração - área bastante querida e próxima de Norberto Ponte
-, era um NELAG bastante próximo
e virado para as pequenas empresas.
Lagoense, homem de causas, de
ideias próprias, de projetos, empresário, fundador, Norberto
Ponte foi também um amante do
desporto, nutrindo uma grande
paixão, claro está, como só podia
ser, pelo clube da sua terra, o
Clube Operário Desportivo.
Tendo sido, também, deputado
municipal pelo Partido Socialista do qual era acérrimo defensor e
militante -, a Lagoa, para Norberto
Ponte, com certeza que tinha
muito pontos fortes, mas a restauração era, claro, o mais forte de
todos: primeiro, porque Norberto
conhecia o meio; depois, porque a
Lagoa estava - e está - cheia de restauração em termos de oferta; e
depois ainda, a título de exemplo,
e citando o próprio, como tantas
vezes aﬁrmava, “a Lagoa tem uma
das maiores costas da ilha”; “a
Lagoa tem uma das melhores
piscinas naturais da ilha” - tendo
tudo, no seu entender, para chamar as pessoas [para ser grande!].
Enorme defensor da criação do
Parque Tecnológico, Norberto
Ponte, nas palavras da sua ﬁlha
Miriam Rebelo Ponte, “estaria,
sem dúvida, orgulhoso” da Lagoa
dos dias de hoje. Lagoa que levava
sempre consigo no coração e no
pensamento.
Norberto Carlos Cordeiro Ponte
faleceu a 22 de janeiro de 2016.

Homenagem da Associação Musical de Lagoa a Norberto Ponte, em dezembro de 2017.

DL/JTO
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AJL assinalou o seu segundo
aniversário com homenagens
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Lagoa apresenta
Festival Sabores do Mar

Pratos de raia, bicuda, chi-

A atual presidente da AJL faz um balanço positivo dos dois anos de atividade.

A Associação Jovem Lagoense

– AJL -, formalmente constituída a
18 de maio de 2017, assinalou o
seu aniversário, precisamente
nesse dia, com uma sessão de homenagens e posterior jantar-convívio
entre
sócios
e
homenageados.
Esta associação de jovens, por
proposta da sua Direção, escrutinada em Assembleia-Geral Ordinária, resolveu homenagear, com
um Diploma de Mérito três pessoas ou entidades de relevante
vulto nas áreas que norteiam a
AJL, precisamente: a cultura, a
educação e a solidariedade social.
Para a cultura, a distinção foi atribuída à Doutora Susana Goulart
Costa, sendo que, na educação, o
Dr. Eduíno Rego foi o homenageado. Finalmente na área da Solidariedade Social, o Centro
Sócio-Cultural de São Pedro recebeu o respetivo Diploma de Mérito, tendo sido representado na
cerimónia pela sua presidente da
Direção.
Em declarações ao jornal Diário
da Lagoa, a presidente da Direção
da AJL, Jacinta Carreiro, considera,
relativamente ao balanço que faz
destes dois anos, que o mesmo “é
muito positivo”.
“Somos uma associação que se
tem vincado em torno de três
eixos fundamentais: a cultura, a
educação e a solidariedade social.
Na cultura, posso destacar o nosso
sarau literário “O derreter das
vozes”, que vai ter nova edição a 7

de junho próximo, na Biblioteca
Municipal Tomaz Borba Vieira; os
debates que promovemos – o
nosso último, inclusive, foi acerca
do mundo editorial, em si, falando-se acerca dos seus benefícios e malefícios; estamos a
promover um Prémio Literário,
com candidaturas abertas até 25
de agosto, na modalidade de poesia, o Prémio Literário Manuel Augusto de Amaral; organizámos a
primeira sessão de poesia com
idosos; reivindicámos melhores
condições para o Auditório Ferreira da Silva, em Água de Pau; organizámos já dois convívios com
idosos; palestras: tivemos uma
sobre os direitos dos animais, com
o Porta-Voz do PAN-Açores; promovemos, no Dia Internacional da
Juventude, uma distribuição gratuita de pulseiras e canetas oﬁciais
da nossa associação no Complexo
Municipal de Piscinas; promovemos uma palestra acerca de hábitos de alimentação saudáveis, com
uma enfermeira, numa creche no
Cabouco e, com uma contabilista
certiﬁcada, a Sara, em Água de
Pau, acerca do IRS e do IRC. Na
área social distribuímos já um
total doze cabazes em dois anos
de atividades pelas várias freguesias do concelho de Lagoa, bem
como contribuímos com brinquedos, nesse último Natal, numa
parceria com a Juventude Socialista de Lagoa e, no último Natal,
também, auxiliamos o Banco Alimentar Contra a Fome, na Lagoa.
Fazemos parte do RAAJ – Registo

Fotos: AJL

Açoriano de Associações de Juventude -, o que nos permitiu participar na Cimeira Associativismo e
Juventude, em Santa Maria, e no
Encontro Regional de Associações
de Juventude, na Terceira. Já assinalámos o Dia Mundial da Árvore,
plantando duas árvores em Nossa
Senhora do Rosário; já promovemos uma limpeza da orla costeira;
já se muito se faz e mais ainda há
para fazer. Sempre que nos
pedem, colaboramos, também”,
considera Jacinta Carreiro.
Relativamente a projetos futuros, a Associação Jovem Lagoense,
como já foi dito, vai organizar, a 7
de junho, o III sarau literário “O
derreter das vozes”, bem como
“irá manter a sua ﬁbra, o seu dinamismo próprio”.
“Prevemos uma doação de livros; prevemos, de novo, a Campanha Solidária pelo Natal;
prevemos uma campanha solidária pela Páscoa, em dimensão
mais pequena, mais que pretenderá socorrer os mais carenciados;
prevemos, também, de novo, assinalar o Dia Internacional da Juventude, também com uma palestra.
Vamos, ainda, auxiliar o Banco Alimentar Contra a Fome, no Rosário, de novo; prevemos uma
limpeza, em junho, da Orla Costeira, em parceria com a Câmara
Municipal de Lagoa; uma visita
aos idosos lagoenses, entre outras
atividades que oportunamente
serão anunciadas”, termina.
DL/JTO

charro, veja, cavala entre outros
sabores da Costa Sul lagoense vão
poder ser desfrutados no Festival
Sabores do Mar, que irá decorrer
entre 18 a 23 de junho, no concelho de Lagoa. Aderiram a esta iniciativa, organizada pela Câmara
Municipal de Lagoa em parceria
com a Câmara de Comércio e
Indústria de Ponta Delgada, dez
restaurantes que, por esta ocasião, vão apresentar nas suas
ementas diárias, para almoço e
jantar, pratos típicos e especialidades feitas à base de peixe, que poderão ser degustados a partir de
7,50 €.
O objetivo deste festival assenta
em valorizar o sabor do mar, através de peixes de baixo valor
comercial e apelar à criatividade
de cada restaurante na elaboração
dos seus pratos e captar visitantes
à Lagoa por esta altura do ano. Por
outro lado, esta iniciativa vem no
seguimento da realização do Festival Lagoa Bom Porto – Festa em
honra de S. Pedro Gonçalves
Telmo, que se realiza de 20 a 23 de
junho, no Porto dos Carneiros,
constituindo já uma referência
turística no concelho de Lagoa,
aliada à valorização da atividade
piscatória e da gastronomia à base
de peixe, onde, nesta edição, será
apresentado o pastel de raia,
como iguaria gastronómica do

evento.
Foi deixado também o desaﬁo
aos chefes de cozinha, podemos
ler, de todos os restaurantes que
possam aprender a confecionar o
pastel de raia com a Escola de Formação Turística e Hoteleira de
Ponta Delgada, para que o pastel
de raia possa ser servido como
entrada das suas ementas, entre o
dias 18 e 23 de junho, potenciando, desta forma, este produto
local confecionado de propósito
para um evento no concelho de
Lagoa, integrado numa valorização que se quer ao peixe e à atividade piscatória nos Açores.
Os restaurantes que aderiram a
esta iniciativa foram, realça aquela
nota, “José do Rego”, com chicharros recheados, “Q’ É Nosso”, com
buﬀet variado composto por
várias iguarias, “Ondas do Mar”,
com Atum à Bom Porto; “Taberna
13 13”, com maionese de raia;
“Aromas das Ilhas”, com ﬁlete de
veja em cama de broa; bar/restaurante “Caloura”, com peixe do
dia grelhado; “O Carlos”, com caldeirada de congro; “O Rabaça” e
“Alambique”, com chicharros;
“Borda D’Água”, com bicuda; e
“Cervejaria Melo Abreu”, com chicharros recheados, entre outros
pratos confecionados que vão
fazer do sabor do Mar um atrativo
na Lagoa.
DL/CML
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Coleção Visitável da Matriz de Lagoa comemorou o
seu 2º aniversário com concerto de Rão Kião

Fotos: CML

A Igreja Matriz de Lagoa encheu para receber o Recital “Sopro de Vida - Maria” por Rão Kyão.

A Coleção Visitável da Matriz

de Lagoa, em Santa Cruz, comemorou o seu 2º aniversário. Para
assinalar a data, a Igreja de Santa
Cruz recebeu a atuação de Rão
Kyao com o Recital “Sopro de vida
– Maria”.
O artista, com grande êxito a
nível nacional, atuou pela primeira
vez nos Açores. O recital “Sopro de
vida – Maria” é o seu mais recente
projeto, com o intuito de “divulgar
a música litúrgica de autores portugueses”,
proporcionando
momentos únicos de louvor a
Nossa Senhora, “passando uma
mensagem de fé e de esperança,
de amor e caridade”, através do
som da sua ﬂauta de bambu
acompanhada ao órgão por
Renato Silva Júnior. Para Rão Kyao,
a música “ajuda a aproximar de
Deus”, constituindo “talvez o
melhor veículo para revelar o que
é misterioso”.
O referido Recital é uma forma
de celebração da fé e da devoção
mariana no mês dedicado a Nossa
Senhora.
Ao Jornal Diário da Lagoa, adiantou ter sido um momento muito
especial. “Foi fantástico, a espiritualidade dos açorianos, num concerto que tem um impacto
diferente, mais profundo, e com
este reportório, foi muito especial”.
Rão Kyão diz, um concerto como
este, tem de vir de dentro. “Se não
vier de dentro, não vale a pena”,
admitindo ter terminado muito
satisfeito com a com a interação
do público que foi troteando as
músicas, numa homenagem aos

temas de Nossa Senhora. “Foi lindíssima a envolvência do público,
foi um momento muito especial”,
confessou.
Por outro lado, para o Pe. Nuno
Maiato, estes são momentos que
a Paróquia pretende continuar a
desenvolver. “Pretendemos continuar a assinalar o aniversário da
Coleção Visitável com projetos
musicais que não estão todos os
dias ao acesso da maioria das pessoas”.
Para o pároco da Matriz de
Lagoa, o objetivo é continuar
neste registo, trazendo algo diferente e de novo, mas sem nunca
abdicar da espiritualidade, associando-a à música. “Desta forma
estamos a proporcionar algo de
qualidade e diferente, que é muito
importante, e que tem lugar para
a construção da vivência cristã.
“Estes momentos marcam pela diferença e novidade, mas também
trazem um enriquecimento pessoal e comunitário”, adiantou ao
Jornal Diário da Lagoa.
Já a pensar em 2020, no próximo aniversário da Coleção Visitável, e uma vez que a paróquia
não faz estes eventos com regularidade, o Pe. Nuno Maiato adianta
que há esta preocupação de oferecer algo anualmente, dentro
deste género à população. “Existem algumas ideias, agora é avançar com os contatos e ver o que
nos espera o 3º aniversário”.
Sobre a Coleção Visitável da Matriz de Lagoa, o Pe. Nuno Maiato
recorda que esta tem decorrido
muito bem, com um número de
cerca de mil visitantes ao ano,
sendo que as pessoas continuam

a deixar mensagens e a dar incentivos para continuar com o projeto.
Contudo, desde a primeira hora,
nunca foi possível conseguir
apoios ou benfeitores para colocar
em marcha outros projetos ligados
a esta Coleção Visitável, nomeadamente na área do serviço educativo. O pároco destaca igualmente
outro projeto que se pretende
implementar, em concreto a criação de um áudio guia para que a
comunidade surda possa visitar a
coleção autonomamente. Nuno
maiato lamenta que ainda não
tenha sido possível, e que tenham
surgidos os apoios certos para a
criação destas áreas de novos conteúdos.
O pároco acredita que tudo está
a acontecer como deve acontecer
e, quando for possível, irão avançar principalmente com esses dois
aspetos por forma a melhorar
especialmente nesta área do

apoio educativo.
Para o Pe. Nuno Maiato, a ideia
base está montada, a Coleção
Visitável funciona à base do voluntariado, agora é ir enriquecendo
com atividades e momentos formativos, em espiritualidade.
“Temos promovido visitas de grupos escolares que nos têm visitado, sendo o objetivo de
continuar, dentro do que tem sido
feito, dentro daquilo que é o possível”.
Por seu turno, para a Diretora
Regional da Cultura, a Coleção
Visitável da Matriz de Lagoa é um
projeto bastante interessante, que
se encaixa na legislação da Direção
Regional da Cultura. Recorda
Susana Goulart Costa que, além
dos museus, existem espaços interessantes que merecem muito a
visita, quer dos locais quer dos
turistas externos, sendo esta Coleção uma passagem muito interessante.

A governante, em declarações
ao Jornal Diário da Lagoa, destacou o facto de, na Região, a cultura
continuar a ter um olhar especial,
não só pela quantidade, como
pela qualidade.
Susana Costa aﬁrma que os Açores são uma Região onde a quantidade caminha ao lado da
qualidade, onde as respostas artísticas existentes, nas mais variadas
áreas, têm atingido uma qualidade
cujo desempenho é de um nível
proﬁssional, o que signiﬁca que a
cultura está a atingir um grau de
excelência, dai que a Direção
Regional esteja a perspetivar
estratégias mais adequadas a este
salto qualitativo que se tem vindo
a assistir na Região Autónoma dos
Açores.
De recordar que a Coleção Visitável da Matriz de Lagoa tem
como principal objetivo a divulgação do património cultural de cariz
religioso, envolver a comunidade
local, promover a investigação,
desenvolver atividades e criar um
suplemento informativo para cada
ano do itinerário catequético de
infância e adolescência.
Inaugurado no dia 18 de maio
de 2017, apresenta uma coleção
de arte sacra composta por esculturas, ourivesaria, cerâmica e azulejaria, pinturas, paramentaria e
mobiliário, datada entre ﬁnais do
século XVI e o século XXI, organizada de acordo com a tipologia e
temática do acervo.
Desta organização surgem seis
salas expositivas dispersas ao
longo dos espaços da referida
igreja, a saber: Núcleo da Imaginária; Núcleo da Ourivesaria; Núcleo
da Cerâmica e Azulejaria; Núcleo
Processional; Núcleo da Paramentaria; Núcleo da Arte Bonecreira.
DL

Fotos: DL
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Associação de Romeiros e
Direção Regional da Cultura
assinam protocolo de colaboração
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Em jeito de conselho,
cuide da sua saúde
mental

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

A Organização Mundial de Saúde

Sede da Associação Movimento de Romeiros em Santa Cruz, na Lagoa.

A Direção Regional da Cultura e a Associação

de Romeiros de S. Miguel assinaram, na Lagoa, um
protocolo de cooperação.
Este protocolo, segundo a Diretora Regional da
Cultura, estabelece as bases de uma colaboração
tendo em vista a realização de "um estudo e recolha de dados sobre as romarias micaelenses".
Pretende-se desta forma, segundo Susana Costa,
constituir um dossier que "consolide a posterior
inscrição desta manifestação no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial".
A inscrição no Inventário Nacional é a única
forma de proteger o Património Cultural Imaterial,
de acordo com o regime jurídico em vigor em Portugal, salvaguardado pela Direção Geral do Património Cultural de forma integralmente
desmaterializada, com recurso exclusivo a tecnologias digitais.

Fotos: DL

Depois do projeto em curso de inscrição das
Danças e dos Bailinhos de Carnaval, a Direção Regional da Cultura associa-se à Comunidade de Romeiros de S. Miguel para avançar neste projeto,
que tem dois anos como prazo limite de execução.
Para o presidente da Associação de Romeiros de
São Miguel este protocolo permitirá “congregar
todo um acervo que está disperso”, trabalho que
será realizado por Creusa Raposo, mestre em Património e Museologia.
Segundo disse João Carlos Leite, o interesse da
Associação é ter um projeto de excelência que servirá muito para a memória futura, tendo explicado
que a candidatura a Património Cultural Imaterial
da Humanidade mesmo que não aconteça
aquando da comemoração dos 500 anos das Romarias, o importante é que a associação não vai
desistir desta intenção.

O protocolo foi assinado por Susana Goulart Costa e João Carlos Leite.

(OMS), deﬁne Saúde como sendo
“não simplesmente a ausência de
doença” mas “um estado de completo bem-estar físico, mental e
social”. Esta deﬁnição reﬂete a
importância da saúde mental. Não
se trata apenas da ausência de
doença, mas sim um bem-estar que
nos permite responder de forma positiva às adversidades da vida. É um
estado em que nos sentimos bem
connosco e na relação com os
outros.
Falar de saúde mental é falar da
capacidade de adaptação a novas
circunstâncias de vida, da capacidade de reconhecer limites e sinais
de mal-estar, de ser-se capaz de
superar crises e resolver perdas afetivas e conﬂitos emocionais, de se
ter e desenvolver sentido crítico e de
realidade, criatividade e capacidade
de sonhar, de estabelecer relações
construtivas com os outros, de estabelecer objetivos e ter um projeto de

vida.
Neste sentido é fundamental que
as pessoas adotem medidas que
diminuam ou evitem o sofrimento
psíquico e tudo o que lhe é inerente
Para promover a saúde mental:
Aprenda técnicas de relaxamento,
há muitos vídeos disponíveis na
internet.
Aceite-se a si e aos outros com as
suas qualidades e defeitos.
Tenha noção dos seus limites.
Tenha consciência das suas fragilidades/vulnerabilidades.
Mantenha sentimentos positivos
relativamente a si, aos outros e á
vida.
Reserve tempo para lazer, tenha
hobbies, diversiﬁque os seus interesses.
Fortaleça os seus laços familiares
e de amizade.
Pratique atividade física.
Tenha um sono tranquilo e reparador.
Mantenha bons hábitos alimentares.
Tenha uma boa gestão de tempo e
estabeleça prioridades.
Seja assertivo.
Aceite a mudança.
Procure ajuda quando perceber
sinais ou sintomas de perturbação
emocional.
Em suma há que se desenvolver
resiliência emocional, esta é a capacidade de fazer frente às adversidades, transformar o sofrimento em
força para superá-las e sair delas fortalecido.
Seja positivo!
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A primitiva Ermida de São José, da Ribeira Chã, o Curato

Foto: DL

de São José e a posterior construção da Igreja de São José

A Junta da Paróquia de Água

de Pau, na sessão de 19 de março
de 1848, dia de São José, deliberou que se ediﬁcasse esta Ermida
- a Ermida de São José - a pedido
do povo da Ribeira Chã e do capelão, o padre Luciano Medeiros sendo o pedido que esta tivesse
20 côvados de comprimento e 10
de largura. 1
Expropriou-se, sabe-se, meio
alqueire de terreno pertencente a
D. Tereza Rita de Andrade para o
local da Ermida e encarregou-se o
padre Luciano Francisco de Medeiros da sua construção. Na sessão
de 20 de agosto de 1848, a Junta
tomou posse dos foros e de uma
quantia de reis doados pelo cura
António José da Silva para património da dita Ermida. Na sessão
de 21 de outubro de 1848, com
efeito, o padre Luciano Francisco
de Medeiros apresentou na Junta
o auto de expropriação do terreno
para nele se ediﬁcar a Ermida, a
escritura de doação feita pelo
padre António José da Silva, a
licença do Governador Civil para a
sua construção e a sentença do
património, passada pelo então
Vigário Geral do Bispado, bem
como, refere o padre João José
Tavares, dois títulos para a compra
de duas casas defronte do adro,
foreiras a N. Sª do Rosário. 2
Na sessão de 30 de dezembro de
1855 diz-se que a Ermida de São

José está quase completa e que a
Junta despendeu 150 mil reis,
quantia nomeadamente suportada pelo povo. Na ata de 20 de
abril de 1856 menciona-se a aquisição de uma imagem de S. José
para a Ermida e que era da igreja
do convento da Conceição de
Ponta Delgada, por concessão do
Governador Civil. 3
Já na sessão de 20 de fevereiro
de 1859 autoriza-se o pagamento
para a guarnição do lado sul da
Ermida. A 3 de julho do mesmo
ano dá-se o pagamento da abertura de uma porta e levantamento
de uma sineira para a ermida. No
ano de 1904 foi construída a torre. 4
Embora antes tivesse um capelão pago pela Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada, em
virtude de um legado, mas também pelo próprio povo, por
decreto de 3 de março de 1902 foi
criado um cura sufragâneo à Paroquial e nomeado o padre João
Ribeiro de Lima por provisão Episcopal de 30 de agosto do dito ano.
Isto porque o Sr. Marquês da Praia
e Monforte generosamente oferecia uma quantia mensal. 5
O século XX trouxe várias novidades e desenvolvimentos para a
Ribeira Chã. Foi um século de
grandes mudanças. Com efeito, e
atendendo às preces da população, dá-se, em 1902, a construção
de um Curato no lugar da Ribeira
Chã. Tal resolução foi cumprida na

sequência dos resultados provenientes da avaliação feita à Ermida
de São José - apresentava, a
mesma, capacidade suﬁciente e as
condições necessárias para ser
constituída como sede de Curato. 6
Dessa forma, foi ﬁnalmente possível dispor de um sacerdote residente na localidade, e o lugar foi
ocupado pelo nomeado padre
João Ribeiro de Lima, natural de
Vila Franca do Campo. Em 1904, o
padre João Ribeiro de Lima inaugura a torre sineira da Ermida de
S. José. Até então, desde a construção da Ermida, “fazia cinquenta
anos que a Ribeira Chã ouvia apenas o dobrar de um único sino,
fosse o chamamento para as missas e devoções, fosse o anúncio de
enterros que era necessário ir realizar a Água de Pau”. 7
Em 1911, João Ribeiro de Lima
consegue uma autorização para
que fosse criada na Ermida de São
José uma pia baptismal. Já em
1916 dá-se um novo desenvolvimento: de novo o padre Lima vê
efectivar-se na prática outro
pedido: a construção do primeiro
cemitério da localidade, num
terreno, à altura, doado pela
Câmara Municipal de Lagoa. O
dito padre João Ribeiro de Lima
paroquiou na Ribeira Chã até ao
ano de 1928, data em que faleceu,
estando o seu corpo sepultado no
cemitério cuja construção foi por
ele próprio planeada. 8

De 1928 a 1934 a Ribeira Chã,
sabe-se, não dispôs de um padre
próprio, estando o Curato, durante
esses anos, a cargo do padre João
Moniz de Melo, natural dos Arrifes
e pároco de Água de Pau. Já de
abril de 1934 a dezembro de 1956
o Curato de São José ﬁcou à responsabilidade de José Luís Borges
Vieira, natural de Água de Pau.
Entra, depois, em 1956, o padre
João Caetano Flores. Mas realce
para o seguinte: o Ministro das
Obras Públicas, em 1956, o engenheiro Eduardo Arantes de
Oliveira, de visita à Ribeira Chã,
promete a doação de metade da
comparticipação necessária para a
construção de uma nova igreja
naquele local, já que a então
Ermida de S. José se encontrava
bastante daniﬁcada. 9
Relativamente à construção da
nova igreja, muito sumariamente:
o arquitecto Read Teixeira foi
encarregue de elaborar o anteprojeto. Em fevereiro de 1957
iniciou-se a recolha da pedra para
a construção da futura igreja. Esse
transporte, realce-se, era alvo de
um ajuntamento popular, já que o
povo se juntava aos domingos
para a transportar. 10
Perante algum atraso, o Ministro
das Obras Públicas, em 1961,
passa novamente pela Ribeira
Chã: aí o padre Flores apresentalhe a situação da nova Igreja, cujo
projeto se encontrava na Direção

de Urbanização dos Açores sem
qualquer encaminhamento. O
Ministro, posto isso, autoriza as
obras e disponibiliza a sua colaboração. A construção da nova
Igreja, da Igreja de São José, foi um
esforço comunitário admirável, há
que dar nota disso. 11
O novo templo seria, assim, erigido sobre as ruínas da antiga
ermida, que havia sido fortemente
daniﬁcada por um sismo. Com a
primeira pedra abençoada e
lançada em 1962, as obras para a
nova Igreja começaram no dia 4 de
junho desse ano, poucos dias
depois da dita celebração. “Uma
paróquia nascida do povo e para o
povo”, realça Laura Filipa Moura,
in Ribeira Chã - História, etnograﬁa e património cultural. 12
Em 1965, em fevereiro, foi assinado o Decreto de elevação do
curato de S. José a Paróquia - uma
antiga promessa, já que, aquando
do lançamento da primeira pedra
pelo Senhor D. Manuel Afonso de
Carvalho, o mesmo disse que
haveria de elevar o curato da
Ribeira Chã a paróquia aquando
da inauguração e sagração da
nova igreja. O decreto foi assinado pela mão do cónego Artur
Pacheco Custódio. 13
A 1 de maio de 1967 é ﬁnalmente inaugurada a nova Igreja de
S. José da Ribeira Chã, tendo-se
procedido igualmente à sua bênção, sendo que, note-se, a 1 de
maio de 1997 procedeu-se, ainda,
à Cerimónia Solene de Dedicação
ou Sagração da Igreja, cerimónia
presidida pelo Bispo Emérito de
Angra, D. Aurélio Granada Escudeiro, sendo Bispo dos Açores
D. António de Sousa Braga. 14
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Atalhada FC vence Taça de São
Miguel de futsal em juniores

O Pavilhão Multiusos Açor

Arena foi o palco para a edição
2018/2019 da Taça de São Miguel
de Juniores (Juniores “A”), em
Futsal. Frente a frente estiveram o
Atalhada FC e o CD Vera Cruz.
Num jogo bastante equilibrado,
foi o Vera Cruz que abriu o marcador, à passagem do minuto 10, por
intermédio de Alex Ponte. Ainda
no primeiro tempo, José Neto em-

Foto: AJCOD

patou a partida aos 16′ para o
Atalhada FC. Leandro Melo, aos
29′, voltou a colocar o Vera Cruz na
frente do marcador. Mas o
Atalhada ripostou de forma rápida, marcando dois golos em apenas um minuto, por intermédios
de Marco Afonso (29′) e Flávio
Coelho (32′), completando a reviravolta no marcador (3-2).
Estando pela primeira vez na
frente do marcador, o Atalhada FC

dilatou a vantagem aos 37 minutos, por Milton Rodrigues e, um
minuto depois, fechou o jogo, com
José Neto a bisar na partida. Alex
Ponte (40′), já no último minuto,
também bisou e estabeleceu o
resultado em 5-3.
Desta forma, o Atalhada FC
assegurou a conquista da edição
2018/2019 da Taça de São Miguel
de Juniores.

Sub16 da AJCOD sagraram-se
Campeões Regionais 2018/2019

Os Sub16 masculinos da Asso-

ciação Juvenil do Clube Operário
Desportivo (AJCOD) sagraram-se
Campeões Regionais da época
2018/2019.
A conquista foi conseguida no
âmbito da 2ª fase do Campeonato
Regional de Sub-16 Masculinos,
que teve lugar a 17, 18 e 19 de
maio, no Pavilhão Sidónio Serpa,
em Ponta Delgada.
A AJCOD venceu, na sexta-feira,
a U. Sportiva por 45-62. Já no
sábado, a equipa da Lagoa venceu
o Lusitânia por 68-52.
Com estas duas vitórias o título
de campeão vem assim, uma vez
mais, para a Lagoa.

Após a conquista do Campeonato Regional, a equipa irá representar os Açores na Taça Nacional.
A equipa campeã é composta
pelos atletas Alexandre Rocha,
Diogo Amaro, Francisco Severino,
João Barbosa, Leonardo Graça,
Leonardo Verdinho, Miguel Medeiros, Pedro Pedro, Rui Arruda e
Simão Furtado. Fazem parte da
equipa técnica a treinadora principal Liliana Dias e a adjunta Filipa
Ponte.
Entretanto, equipa da Associação Juvenil Clube Operário Desportivo
(AJCOD),
sagrou-se
vice-campeã de sub 18, na ilha
Terceira, na modalidade de basquetebol, em masculinos.

Os atletas lagoenses disputaram
a fase ﬁnal do Campeonato Regional de Basquetebol com o Sport
Clube Lusitânia, que alcançou o 1º
lugar da prova, sagrando-se campeão regional.
Apesar de algumas baixas na
equipa da AJCOD, devido a lesões,
os atletas que participaram nesta
fase do Campeonato Regional
honraram o seu clube, demonstrando uma enorme capacidade
de trabalho que os levou a alcançar o título de vice-campeões.
A equipa da AJCOD é composta
pelos atletas Afonso Ferreira,
Alberto Medeiros, Alexandre
Rocha, André Pires, Fernando Chaves, Gonçalo Brum, José Santos,
Leonardo da Graça, Miguel Medeiros, Milton Coelho, Pedro Pedro,
Ricardo Silva e Rui Arruda. A
equipa técnica é composta pela
treinadora principal Liliana Dias e
pela adjunta Filipa Ponte.
De referir que a AJCOD conquistou, no decorrer desta época,
vários títulos no campeonato da
ilha de São Miguel, na maioria dos
escalões de formação da modalidade, cujas fases ﬁnais regionais
se disputarão nos próximos
meses.
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Clube Patinagem Santa
Cruz vence Taça Açores’19
A Associação de Patinagem

de São Miguel em colaboração
com o Clube Patinagem Ribeiragrandense organizaram a 7ª Taça
Açores de Patinagem Artística
2019 que teve lugar no Complexo
Desportivo da Ribeira Grande em
maio último.
Em prova participaram seis clubes, perfazendo um total de nove
equipas.
Está prova para além de promover a modalidade teve como objectivo deﬁnir o apoio da Direcção
Regional do Desporto ao Clube
vencedor da Taça Açores 2019
para participar na Taça de Portugal de Patinagem Artística, no entanto qualquer Clube poderá
participar na Taça de Portugal
desde de que assuma todos os
custos.
Resultados:
Torneio Distrital Patinagem
Artística
- Benjamins Femininos:
1.º lugar Raquel Vultão (CPR)
2.º Simone Serpa (APAA)
3.º Iva Luz (CPSC)
4.º Rita Rodrigues (CPSC)
5.º Madalena Resendes (CPSC)
- Benjamins Masculinos:
1.º lugar Rafael Costa (CPSC)
- Classiﬁcação por equipas:
1.º lugar: Clube Patinagem Santa
Cruz Lagoa (CPSC) – 9 pontos
2.º lugar: Clube Patinagem Ribeiragrandense (CPR) – 5 pontos
3.º Lugar: Academia de Patinagem Artística dos Açores (APAA) –
4 pontos
Resultado equipas Taça Açores
Patinagem Artística
1.º lugar – Clube Patinagem Santa
Cruz Lagoa – equipa A com 64
pontos
2.º lugar – Clube Patinagem Santa
Cruz Lagoa – equipa B com 43
pontos
3.º lugar – Academia de Patinagem Artística dos Açores – equipa
A com 42 pontos
4.º lugar – Clube Patinagem Ribeiragrandesense com 26 pontos
5.º lugar – Escola Patinagem
Ponta Delgada – equipa A com 25
pontos
6.º lugar – Clube Patinagem São
Vicente Ferreira com 20 pontos

7.º lugar – Clube Patinagem Vila
das Capelas com 17 pontos
8.º lugar – Academia de Patinagem Artística dos Açores – equipa
B com 14 pontos
9.º lugar – Escola Patinagem
Ponta Delgada – equipa B com 6
pontos
Resultados Individuais:
- Infantis:
1.º lugar Mariana Vieira (CPSC –
A)
2.º Isabel Bernardo (CPSC – A)
3.º Laura Almeida (CPR)
4.º Maria Ribeiro (CPSC – B)
5.º Júlia Barbosa (CPSC – B)
6.º Maria Silva (CPR)
7.º Matilde Aguiar (APAA – A)
8.º Teresa Cabido (EPPD – A)
9.º Lara Botelho (CPSVF)
10.º Ana Martins (APAA – B)
11.º Joana Travassos (CPSVF)
12.º Laura Moniz (EPPD – A)
13.º Marta Rebelo (APAA – A)
14.º Ana Gomes (EPPD – B)
15.º Ana Janeiro (EPPD – B)
- Iniciados:
1.º lugar Beatriz Costa (CPSC – A)
2.º Rita Silva (CPSC – A)
3.º Bianca Melo (APAA – A)
4.º Miguel Rebelo (APAA – A)
5.º Laura Medeiros (EPPD – A)
6.º Filipa Raposo (CPVC)
7.º Isabel Medeiros (CPSVF)
8.º Carlota Resendes (CPSC – B)
9.º Maria Ponte (EPPD – A)
10.º Isabel Moniz (EPPD – B)
11.º Mariana Machado (CPSVF)
12.º Catarina Leite (CPVC)
- Cadetes:
1.º lugar Soﬁa Canteiro (APAA – A)
2.º Beatriz Ferreira (CPSC – B)
3.º Carolina Sousa (CPSC – A)
4.º Leonor Amaro (APAA – A)
5.º Carlota Pereira (CPSC – B)
6.º Gonçalo Oliveira (APAA – B)
7.º Beatriz Tavares (EPPD – A)
- Juvenis:
1.º lugar Gonçalo Pereira (CPSC –
A)
2.º Cecilia Medeiros (CPSC – B)
3.º Catarina Farias (CPVC)
4.º Nicole Silva (CPVC)
5.º Beatriz Botelho (APAA – B)
6.º Mauricio Lopes (CPR)
7.º Érca Mota (CPR)
- Juniores:
1.º lugar Maria João Porteiro
(APAA – B)
Foto: APSM
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Lagoa deverá continuar no calendário do
Campeonato Nacional de Canoagem de Mar
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A partida desta etapa do Nacional de Canoagem deu-se no porto da Caloura, em Água de Pau, e a chegada no Portinho de São Pedro, na freguesia do Rosário.

Foi nos Açores que o Campeo-

nato Nacional de Canoagem de
Mar regressou à água, com a realização da 3ª etapa designada de
Lagoa Ocean Race 2019. Realizada
a 25 de maio, a prova foi organizada pela Federação Portuguesa
de Canoagem, pela Associação
Regional de Canoagem dos Açores
e pelo Clube Náutico de Lagoa.
Nesta etapa, em plena costa sul
da ilha de São Miguel, o calendário
previu a disputa das categorias de
juniores, seniores e veteranos A,
B, C (SS1 e SS2, masculinos e femininos) e absolutos (OC1, masculinos e femininos, e SS2, mistos).
A 3ª etapa do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar, que
teve o deslumbrante cenário natural do arquipélago dos Açores
como palco, mais concretamente
a costa entre Água de Pau e
Cidade de Lagoa, reuniu uma centena de atletas em representação
de 25 emblemas de Norte a Sul de
Portugal Continental, dos Açores e
da Madeira.
Rui Dias, presidente do Clube
Náutico de Lagoa (CNL), ao Jornal
Diário da Lagoa, recordou o
sucesso alcançado na edição de
2018, destacando que as expetativas eram elevadas para a prova
deste ano, depois dos elogios que
a prova foi alvo na sua primeira
realização na região.
Este ano a organização alterou
o ponto de chegada da prova, para
o Portinho de São Pedro, junto à

sede do Clube Náutico de Lagoa,
um local com maior visibilidade,
com cerca de 5km de costa visível.
O presidente do CNL admitiu que
o espaço também é maior para
que o público pudesse assistir com
melhor visibilidade.
Recorde-se que em 2018 a chegada aconteceu no Porto dos Carneiros, sendo que, o presidente do
Clube Náutico de Lagoa considerou que a alteração foi uma decisão correta, onde acabou por seu
mais fácil para a própria logística.
“Foi uma aposta ganha e será para
continuar até porque, além das
facilidades criadas na logística da
prova, foi possível criar um ambiente de confraternização entre
todos, antes e depois da prova em
todo este espaço da sede social do
clube”.
A edição deste ano voltou a ter
balanço positivo, até tendo em
conta o próprio feedback recebido
dos vários clubes participantes.
“Apesar do estado do tempo, com
a falta de vento e poucas ondas,
foi muito positivo, tendo em conta
a expetativa”, realçou.
Rui Dias recordou igualmente o
acréscimo do número de atletas
participantes, de 76 em 2018 para
101 em 2019, signiﬁcando que a
prova está aumentar no número
de inscritos, o que deixa satisfação.
Para 2020 a prova será para regressar, sendo que o Clube Náutico vai avançar com uma nova
candidatura junto da Federação de

Canoagem e, tendo em conta
como tem decorrido as duas edições, a prova será quase dada
como certa no próximo ano.
Por seu turno, Eliseu Reis da Associação Regional de Canoagem
dos Açores (ARCA) fez igualmente
um balanço positivo de mais esta
etapa realizada na Lagoa, onde
destacou também o aumento do
número de participantes.
Sobre o futuro, Eliseu Reis recorda que os Açores são nove
ilhas, e existe canoagem em três
dessas ilhas, sendo que, é intenção da ARCA levar esta prova do
Nacional, pelo menos, a mais uma
ilha num futuro próximo, mas deixando a promessa de voltar à
Lagoa.
Um regresso que é quase garantido, tendo em conta as declarações do próprio vice presidente da
Federação Nacional de canoagem.
Ao Jornal Diário da Lagoa, João
Botelho voltou a elogiar a organização de mais este evento, adjetivando-o de bem conseguido e
muito bem organizado.
O dirigente nacional recordou
igualmente o acréscimo do
número de participantes em relação à edição do ano anterior, mostrando que a organização sabe
receber e os atletas acabam por
querer participar.
Ao nível de parte desportiva,
João Botelho recordou que o
plano de água foi inferior ao ano
passado, “ainda assim os atletas
conseguiram surfar, e dentro das

poucas ondas, otimizaram a sua
participação o que acabou de ser
excelente ao nível de segurança no
mar”. Uma vez mais, neste âmbito,
deixou os parabéns ao Clube Náutico de Lagoa e à Associação
Regional de Canoagem dos Açores.
Sobre a continuidade da prova
nos Açores, o vice presidente da
FPC adianta que, havendo uma
candidatura da região, o mais
certo é aprova regressar. “Havendo essa candidatura e tendo
em conta tudo o que já se disse
em relação às duas edições já realizadas, é garantido que os Açores
irão receber uma nova etapa do
Campeonato Nacional de Mar”,
disse.
Ora, a realização de uma prova
de âmbito nacional na Lagoa, é
algo que é visto como muito positivo por parte da autarquia local.
Ao Jornal Diário da Lagoa, o vereador Nelson Santos, reforçou
que se trata, aliás, daquilo que
tem sido a aposta da autarquia, de
voltar a olhar para o mar e não
continuar de costas voltadas como
acontecia, e neste sentido, o Clube
Náutico tem tido uma postura de
salutar, não se deixando ﬁcar por
menos, tendo em conta as diﬁculdades, e naquilo que é a aposta da
autarquia, em termos da promoção da prática desportiva para
todos.
Em 2018 foi deixada a promessa
da autarquia em avançar com o
melhoramento na rampa do Porti-

nho São Pedro e, Nelson Santos,
adiantou que a obra vai avançar
em breve aproveitando, aliás, a
requaliﬁcação da frente marítima,
cujo contrato já foi assinado, e
estando apenas à espera do visto
do Tribunal de Contas para avançar. “Não tinha lógica fazermos
intervenções na rampa, quando
iremos fazer uma obra de fundo
no melhoramento da Frente Marítima da Lagoa”, recordou.
David Fernandes foi o primeiro
a contornar a meta do Lagoa
Ocean Race 2019, a 3ª etapa do
Campeonato Nacional de Canoagem de Mar.
O atleta do Clube Naval da Calheta (Madeira), venceu assim o
escalão Sénior em SS1, tendo feito
os cerca de 13 kms de prova em
00:47:59:95.
Em Sénior femininos, sem surpresas, venceu Sara Rafael, atleta
que regressou aos Açores depois
da sua participação em 2018. A
atleta do Clube Náutico do Litoral
Alentejano fez a prova em
00:59:19.0, mantendo a liderança
no Nacional de Canoagem de Mar.
Destaque ainda para a vitória de
Bernardo Pereira, SS1 em Júnior
Masculino. O atleta do Clube
Naval do Funchal fez a prova em
00:51:44.35.
Em SS1 Júnior feminino, destaque para a vitória da atleta
Micaela Silvestre, do Clube náutico Litoral Alentejano, com o
tempo de 01:03:37.01.
DL
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Freguesia de Água de Pau

Joaquim Manuel Carreiro Arruda
Idade: 69 anos
Faleceu: 26-03-2019

Freguesia de Água de Pau

Fernanda Maria Ferreira Silva
Idade: 68 anos
Faleceu: 01-04-2019

Freguesia de Água de Pau
Maria Soﬁa Pereira Borges
Idade: 76 anos
Faleceu: 07-04-2019

Freguesia de Água de Pau
José Maria da Ponte Borges
Idade: 74 anos
Faleceu: 10-04-2019

Leandro Barros diz estar satisfeito pela aposta feita há quatro meses de abrir um espaço na Lagoa.

Chama-se Leandro Barros, é natural

do Brasil, mas escolheu a cidade de
Lagoa para instalar o seu negócio.
Desde criança que é sonhador, e em
2018 não hesitou em embarcar com a
sua família, emigrando.
Ao longo da sua vida, Leandro Barros
conta que tem vindo a observar o mercado, pensando sempre no futuro,
tendo-se especializado em áreas ligadas à alimentação, beleza e turismo.
Foi no início deste ano que abriu, na
Lagoa, o seu primeiro empreendimento
na Região, nomeadamente o salão
Quatzo Hair Studio.
E porquê de investir na Lagoa? Questionamos assim o Leandro que nos
explica que, “depois de analisar a ilha
como um todo, percebi que em cada
sítio terá um crescimento, mas não
maior que a Lagoa, em virtude de tudo
o que já têm e o que se planeja para o
futuro”.
Apesar de ser um ramo já muito recorrente na Lagoa, com vários espaços
abertos, não foi motivo para afugentar,
pelo contrário. Leandro conta que
“sabíamos dos inúmeros segmentos de
beleza que existem diretamente e indiretamente na Lagoa e não seremos os
últimos, mas não viemos para ser mais
um, e o que nos difere é a visão de que

Ficha Técnica
Diário da Lagoa
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um centro de beleza não se destaca só
pelo serviço ﬁnal, e que não cuidamos
só do exterior”. Segundo refere,
“somos responsáveis em transformar
por dentro e por fora. Além de nossa
nacionalidade ser reconhecida por
especialidades no ramo.”
Leandro Barros diz que ele e a família
escolheram a Ilha para viver. “Estamos
em uma ilha, mas não estamos ilhados.
E o que muitos veem como limitações
vejo como oportunidade.”
Sobre o negócio em si, Leandro aﬁrma
que “o retorno da própria freguesia
está superando o que esperávamos
para estes primeiros meses, agora é

continuar inovando e aumentando a
responsabilidade do setor, e só quem
ganha é a população que ﬁcava à mercê
de alguns proﬁssionais.”
O empresário acredita que a Lagoa
até 2023, será o eixo comercial central
da Ilha, por isso, é o lugar que escolheu
para viver, admitindo ter um carinho
muito grande. “Agora é formar alicerces
neste segmento e num futuro próximo
estimular a área do turismo com um
projeto embrionário que viabilizaremos
com a união de outros investidores”,
realça.
DL

Lugar dos Remédios - Santa Cruz

Maria Beatriz da Luz Barbosa
Nasceu: 15-06-1945
Faleceu: 07-05-2019

Freguesia de Santa Cruz
Gilberto Ventura
Nasceu: 22-03-1948
Faleceu: 24-05-2019

Freguesia de Santa Cruz

Maria de Jesus Tavares da Silva Cabral
Nasceu: 26-08-1944
Faleceu: 24-05-2019

Freguesia de Santa Cruz

Elzira de Sousa Vizinho
Nasceu: 27-09-1939
Faleceu: 25-05-2019

O Quatzo Hair Studio localiza-se na Rua José Pereira Botelho, 56 R/c dto.
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PASSATEMPO / HORÓSCOPO

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

A vida afetiva, bastante dinâmica
em termos sociais, caracteriza a sua mente
criativa e sobretudo direcionada para as
questões humanas.
A nível proﬁssional, o momento
possibilita-lhe reavaliar os objetivos e
corrigir comportamentos de modo a alcançar o sucesso pretendido.

A vida afetiva mais harmonizada,
após certos ajustes, permite-lhe realçar os
seus sentimentos e expressar as suas
opiniões com fundamento.
A nível proﬁssional, durante este
longo período positivo, sentirá uma maior
capacidade de ação e conseguirá trabalhar
de modo mais eﬁciente.

A vida afetiva apresenta uma
maior facilidade de expressar as suas ideias
e os seus sentimentos, por isso as suas
relações estarão beneﬁciadas.
A nível proﬁssional, aproveite a
sua força muito positiva para renovar
métodos, estabelecer objetivos mais ambiciosos e avançar sem medo.

A vida afetiva reﬂete a necessidade de prestar mais atenção às suas próprias necessidades, relacionadas com a
intimidade e o espirito.
A nível proﬁssional, procure valorizar as informações disponíveis e ainda
deverá demonstrar a sua capacidade de
adaptação às novas situações.

A vida afetiva acusa a necessidade
de esclarecer certas situações e terá de
adotar uma atitude tolerante, de forma a
evitar conﬂitos familiares.
A nível proﬁssional, poderá encontrar caminhos alternativos para atingir os
seus objetivos. Aproveite este ciclo
otimista, protegido e expansivo.

A vida afetiva, nomeadamente a
relação amorosa, torna-se mais equilibrada
e proveitosa. Aproveite para projetar o seu
lado mais romântico.
A nível proﬁssional, apresentará
uma maior criatividade em todas as suas
tarefas e ainda sentirá vontade de partilhar
as suas experiências.

A vida afetiva indica que certas
memórias do passado prejudicam a relação
presente, diﬁcultando a manifestação
aberta dos seus sentimentos.
A nível proﬁssional, qualquer
tensão emocional cria ansiedade e insegurança. O resultado depende das suas ações
lúcidas e corajosas.

A vida afetiva estará mais inclinada para as atividades lúdicas e relacionadas com a prática de desporto em busca do
bem-estar.
A nível proﬁssional, esta temporada propicia a preparação de planos para
o futuro e poderá assegurar bases para a
consolidação da sua carreira.

A vida afetiva proporciona-lhe
satisfação através das suas amizades, que
apreciam os seus pensamentos orientadores do progresso humano.
A nível proﬁssional, neste
momento de agilidade mental e de espírito
rejuvenescido, alcançará posições de destaque que trarão prestigio.

A vida afetiva marca o crescimento sentimental de ambos os elementos
do par e certamente abre-se uma nova
época de grande prosperidade.
A nível proﬁssional, começará a
ganhar maior consciência do seu potencial
e elevando a autoconﬁança poderá aproveitar muitas oportunidades.

A vida afetiva depende da sua
capacidade de impedir que o seu pensamento seja, negativamente, inﬂuenciado
por certas experiências passadas.
A nível proﬁssional, organize o seu
dia-a-dia e promova contatos porque a sua
capacidade de comunicação encontra-se
bastante privilegiada.

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 assinala alguns problemas de comunicação e poderá ter diﬁculdade de escutar as outras pessoas,
dando origem a conﬂitos.
A nível proﬁssional, está com
grande capacidade de aﬁrmar a sua posição
e terá uma certa tendência para apresentar
a sua faceta individualista.
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

PUBLICIDADE/ LOCAL
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Praia Baixa D’Areia
interditada esta
época balnear

Foto: CML

Na sequência das derro-

cadas que afetaram a arriba
da praia pequena da Baixa
d´Areia no início do ano, as
quais implicaram, como
medidas preventivas, a interdição do acesso pedonal
a esta praia e da faixa de
rodagem de saída do parque
de estacionamento, a Câmara Municipal de Lagoa,
em coordenação com a
Direção Regional dos Assuntos do Mar, solicitou ao
Laboratório Regional de Engenharia Civil uma avaliação
da estabilidade dos taludes
de toda a área balnear da
Baixa d´Areia.
Decorrente dessa avaliação, foi identiﬁcado “um
conjunto de sintomas potenciais de gerar queda de blocos”, sendo que, assim
sendo, Câmara Municipal de
Lagoa e a Direção Regional
dos Assuntos do Mar irão
executar as recomendações
emanadas pelo Laboratório
Pub.

Regional de Engenharia Civil
para a minimização do risco
geomorfológico e, sobretudo, para salvaguarda da
segurança dos utentes daquele espaço.
A interdição deﬁnitiva da
faixa de rodagem com sentido poente-nascente e do
acesso pedonal à praia
pequena serão materializados, no imediato, através da
construção de um muro de
proteção/guarda numa localização mais interior e pela
colocação de sinalização
apropriada.
Em relação à praia da Baixa
d´Areia, as medidas aconselham que se faça o saneamento controlado dos
blocos rochosos e posterior
estabilização do talude.
Até à execução da intervenção de estabilização e sobretudo pela salvaguarda da
segurança dos utentes, a
prática balnear nesta praia
ﬁcará interdita.
DL/CML

