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Cruz terá novo arruamento

A valorização de pescado de menor valor comercial foi tema de debate na Lagoa,
com apresentação de novas receitas, neste caso com a Raia.
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O Jornal Diário da Lagoa esteve no Lugar dos Remé-
dios, na freguesia de Santa Cruz, onde aproveitou para
conhecer um pouco mais acerca do trabalho que se
tem vindo a realizar.  Estivemos à conversa com José
Raul de Medeiros, porventura uma das figuras mais
destacadas desta comunidade.

... os dois pilares do
Lugar dos Remédios

Lagoa avança
para nova
geminação
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Raia é aposta na  
gastronomia da Lagoa
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Projeto “Todos Juntos Podemos
Ler” na Biblioteca Escolar de APNo âmbito das comemorações

do Dia Mundial da Criança, a
E.B.1/J.I José Pereira Botelho, rea-
lizou no dia 3 de Junho o "Almoço
Divertido", onde  todas as crianças
que frequentam esta escola, foram
presenteadas com uma manhã di-
ferente e especial, chamando à Es-
cola aqueles que eles mais amam:
as suas Famílias.

Foi pura alegria, convívio e festa. 

E.B.1/J.I José Pereira Botelho

Almoço divertido

Pelo segundo ano consecutivo, a equipa
da Biblioteca Escolar de Água de Pau
desenvolveu o Projeto “Todos Juntos Pode-
mos Ler”, um Projeto de Educação Inclu-
siva. promovido pela Rede Regional de
Bibliotecas Escolares e financiado pela
PT-Portugal Telecom.

Na fase inicial, após o resumo e simplifi-
cação do conto “O  Macaco do rabo cor-
tado”, de António Torrado, destinado aos
alunos que frequentam o 3.º ano de esco-
laridade, as docentes Elisabete Lopes, de
EVT, e Noémia Ventura, do 1.º Ciclo,  em
conjunto com os alunos do 4.º DOV, elabo-
raram um  livro sensorial ou quiet book, um
livro interativo em que cada página apre-
senta uma atividade motora a ser cumprida
pela criança. Ao manusear o livro e realizar
as atividades, a criança descobre diferentes
sensações através do contato com novas
texturas e cores. O livro,  trabalho único e
singular, produzido artesanalmente pela
Turma 4.º DOV, sob a orientação das
docentes supracitadas, foi feito em feltro e
decorado com uma série de elementos –
botões, fios de renda, missangas, tecidos
de várias tonalidades e texturas, recortes
de pacotes de leite, escamas de peixe, (cor-
tes de) rede de pescador, arame...  - permi-
tindo uma abordagem à temática das
profissões e adaptando-se à fase que a
criança está a viver. Este tipo de livro des-
tina-se a estimular a autonomia e a liber-
dade do aluno, possibilitando o
aprimoramento da coordenação motora
fina, memória e concentração, através de
atividades que a criança terá a oportuni-
dade de realizar sozinha. 

Concluído o livro sensorial, a equipa da

Biblioteca Escolar convidou a turma 3.ºH e
a sua Titular, Graça Sociedade, para uma
sessão sobre o conto. O aluno Jonas
Almeida, abrangido pelo Projeto “Todos
Juntos Podemos Ler”, descreveu brilhante-
mente  as imagens do livro sensorial e ,
num momento de pré-audição, manu-
seando o livro, previu algumas das profis-
sões que iriam ser abordadas pelo macaco
que decidiu cortar o seu rabo comprido e
encaracolado.

Seguidamente, após audição atenta do
conto, os alunos participaram em dois
jogos, um que testou a sua atenção/con-
centração durante a audição – um Kahoot
realizado sobre o texto nos computadores
e nos tablets- e um outro, que promo-
vendo, de forma reiterada, a escrita correta
de palavras/profissões, se tornou um
momento de pura diversão – um dominó
sobre profissões.

Por último, a equipa da Biblioteca apro-
veita para agradecer os preciosos trabalho
e empenho dos alunos da Turma 4.ºDOV e
a excelente e contínua cooperação das
docentes Elisabete Lopes e Noémia
Ventura!
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No passado dia 13 de junho foram entre-
gues, na Biblioteca Escolar, os prémios Top Lei-
tor referentes ao 3.º período. Os alunos que
ficaram no pódio das leituras foram: Afonso
Aguiar; Sofia Raposo e Inês Lopes.

Parabéns a todos pela fidelidade aos livros
e à leitura.

Top Leitor 3º período

A Escola Básica Integrada de Lagoa foi
distinguida com o selo “Escola Amiga da
Criança”.

Esta é uma iniciativa da CONFAP (Confe-
deração Nacional das Associações de Pais);
da editora LEYA e do Psicólogo Eduardo Sá,
que visa distinguir escolas que estabelecem
e concretizam ideias extraordinárias, con-
tribuído para um desenvolvimento mais
feliz dos alunos no espaço escolar.

A EBI de Lagoa foi distinguida nas três ca-

tegorias às quais se candidatou: Projeto
“Canta Comigo, Leio Contigo”, na categoria
Envolvimento Famíla/Comunidade; Clube
Eco-Trilhos, na categoria Alimentação,
saúde e ambiente e Clube de Proteção Civil
na categoria Segurança.

EBI da Lagoa é uma escola
Amiga da Criança Escola amiga

da criança

Durante o 3.º período letivo tiveram
lugar, na Biblioteca Escolar, três edições do
encontro “Ler e contar, o que custa é come-
çar – conversas de gente grande”. Estes
encontros, que decorreram nos dias 7 de
maio; 23 de maio e 7 de junho são uma ini-
ciativa do projeto “Canta comigo, Leio con-
tigo”, destinados a adultos, tiveram por
primordial objetivo a desconstrução de
estereótipos e preconceitos relativamente
a temas sensíveis como sejam a morte; a
separação; a identidade de género; a
guerra… na tentativa de os desmistificar,
através das histórias e dos livros, na certeza
de que, na literatura infantojuvenil não há
livros certos ou errados.

O próximo encontro está já marcado para
o início do próximo ano letivo. 

A Equipa da Biblioteca Escolar

Ler e contar o que custa é come-
çar – Conversas de gente grande

Fotos: EBIL
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Atividade de final do ano letivo

No dia 13 de junho o Clube de
Geocaching promoveu uma ativi-
dade, de um dia, de final do ano le-
tivo, para os alunos deste Clube que
frequentam o 10º ano da escolari-
dade. Foi percorrido o “Trilho
Urbano” da cidade da Lagoa, tendo
sido visitadas as caches encontradas
durante este percurso, bem como
feita a manutenção a várias caches
do Clube. Participaram 30 alunos e
seis professores.

Durante esta atividade foi desen-
volvida uma atividade náutica de
canoagem, organizada pelo Clube
Náutico da Lagoa, com quem este
Clube tem uma parceria. Os alunos e
professores começaram por assistir

uma sessão teórica de iniciação à
canoagem, bem como sobre “regras
de segurança no mar”. Depois os alu-
nos dirigiram-se, pelo mar, nas
canoas ou no semirrígido para as
piscinas da Lagoa. Aí os alunos con-
viveram, tomaram banho e almoça-
ram.  Depois do almoço, o grupo foi
recebido na Câmara Municipal da
Lagoa, tendo tido uma visita guiada
às        várias instalações e serviços
desta Câmara.

O Clube de Geocaching agradece,
reconhecido, a todas as pessoas e
entidades que apoiaram as suas
atividades durante este ano letivo.

Luis Filipe Machado e Marco Pereira
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“Biblioteca na Rua” percorre semanalmente as  
freguesias do concelho de Lagoa

O projeto “Biblioteca na Rua”,
inaugurado no passado mês de
maio, encontra-se a      circular
pelas cinco freguesias do concelho
de Lagoa. A biblioteca móvel
transporta livros e periódicos dis-
poníveis para consulta rápida, para
empréstimo presencial ou através
do sistema informático da biblio-
teca, visando contribuir para o for-
talecimento da relação entre
instituição e comunidade, articu-
lando os planos de atividades das

bibliotecas municipal e escolares e
proporcionando momentos de lei-
tura de fruição fora dos lugares ha-
bituais.

A Biblioteca na Rua estará pre-
sente nas cinco freguesias do con-
celho ao longo dos cinco dias úteis
da semana, sendo que estes locais
de permanência variam ao longo
do ano, privilegiando as zonas bal-
neares na época estival.

Assim sendo, na freguesia de Ro-
sário estará à segunda feira junto
ao CATL “O Borbas”, das 10h30 às

12h00 e na Avenida Vulcanológica
junto ao Centro Social e Cultural
da Atalhada, das 12h00 às 13h30
horas.

No período do verão (junho a
agosto) no estacionamento junto
às piscinas municipais.
No Cabouco permanecerá à terça

feira na Travessa do Bairro de D.
Amélia Botelho de Faria e Maia
(junto ao Centro Social e Cultural
do Cabouco), das 10h30 às 13h30.

Em Santa Cruz ficará à quarta
feira nos Remédios das 10h30 às

12h00, na rua da Igreja e das
12h00 às 13h30, no estaciona-
mento junto à Escola B1/JI Dr. José
Pereira Botelho.

Em Água de Pau permanecerá
junto à Escola Básica Integrada
1,2,3 de Água de Pau, das 10h30
ás 13h30 durante o período       es-
colar. Concluído o período escolar
ficará no estacionamento da Tra-
vessa de Santiago durante o
mesmo horário.

No período do verão (junho a
agosto) junto ao Porto da  Caloura.

Na Ribeira Chã estará à sexta
feira no estacionamento junto à
escola, das 10h30 às 13h30.

Importa referir que, o Município
de Lagoa apostou neste projeto,
conjuntamente com a Biblioteca
Municipal Tomaz de Borba Vieira
assumindo-se uma vez mais como
cidade educadora, com vista a
projetar uma política cultural
inclusiva, delineando uma ação
educativa, cultural e social dinâ-
mica adequada, abrangente e
acessível a todos os públicos.   

DL/CML
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És de Água de Pau e não co-
nheces o Tio Zé Arregalado?
Então, não és de Água de Pau! Tu
vives em Água de Pau, que é
outra coisa! Há gente que aqui
vive e até pode ter aqui nascido,
mas se não conhece «minima-
mente» gente desta terra, então
é porque vive «consigo» e não é
deste povo, nem desta terra! 

Nesta terra, quem daqui qui-
ser ser, tem de conhecer, pessoas,
saber da sua vida e construir
alguma coisa para a terra, nem
que seja participar nas suas festas
religiosas ou de carácter popular.

Tem de entrar no teatro de rua
pauense e ao menos uma vez na
vida, encostar as costas a uma
parede das casas da Praça, para
ver quem passa, entra e sai da

Praça, durante uma parte do dia.
E mais, se ouvir alguém caçoar
de Água de Pau e não a defender,
então nem vale a pena dizer que
é de Água de Pau. É ridículo afir-
mar que é desta terra. Não me-
rece!

O melhor é mesmo dizer às
pessoas «de-fora» que vive em
Água de Pau, mas...na Grota dos
Cães, na Ribeira do Lance ou na
Ribeira dos Couros! Para não
dizer que NUNCA poderá ser

equiparado (por baixo) à catego-
ria dum pauense como o Tio Zé
Arregalado! Ora essa!...

PORQUE O TIO ZÉ ARREGA-
LADO além de ser um pauense
dos antigos, pois trabalhou desde
que começou a ter tino de pegar
num sacho. Cavou terra de sol a
sol e da ponta da Galera à Serra
de Água de Pau.

Aprendeu a amar esta terra e
ainda hoje quando o sacho (nº7,
dos grandes) é demasiado pe-
sado para a sua idade, usa a sa-
chola e ainda consegue prendar a
comunidade com flores lindas
para embelezar e refrescar de
aromas agradáveis as nossas
casas ou disponibiliza ainda uma
produção caseira de "chá de
poejo", para aliviar o estômago

daqueles que abusaram do re-
pasto dum dia de festa ou da vida
atribulada ou cheia de stress!

Ele possui sempre um remédio
simples e original que aprendeu
com os velhos experientes e
conhecedores da «riqueza-da-
terra» na sua antiga escola-de-
vida, nos tempos da velha e
risonha Vila de Água de Pau,

O Tio Zé Arregalado, o homem
das mil e uma tarefas! Pessoa que
eu respeito, porque todos nesta
terra sabem que «alcunha» é
forma de identificação e não de
escárnio, sempre foi muito cor-
tês, bem-educado, trabalhador e
prestável. É reformado do muni-
cípio lagoense onde convivemos
muito, durante vinte anos,
quando por lá passei como verea-
dor e vice-presidente. Mas, desde
criança que convivi com ele e
com muita gente antiga, que já
partiu, mas deixou ou legou
muito conhecimento e amor ao
próximo, através das suas acções
comunitárias.

Pauense tem orgulho da sua
terra e suas gentes.

REBUSCOS & RESPIGOS  
D'ÁGUA DE PAU 

Sobre o sono

O sono regular e com quali-
dade é fundamental para a saúde.
É durante o sono que o cérebro
controla funções como o relaxa-
mento e reparação dos músculos,
os níveis de diversas hormonas, a
respiração, a tensão arterial, o
ritmo cardíaco, a temperatura cor-
poral, entre outras. É também
durante o sono que o cérebro
processa nova informação e são
consolidadas memórias.

Os distúrbios do sono são quei-
xas muito frequentes na consulta
de Medicina Geral e Familiar e a
sua maioria é evitável ou tratável.

A falta de um sono reparador
diminui a capacidade de concen-
tração, reduz a produtividade aca-
démica e profissional e é uma das
principais causas de acidentes
rodoviários. Pode levar ao desen-
volvimento ou agravamento de
problemas de saúde, como a
hipertensão, doença cardíaca, dia-
betes, obesidade, etc. Afeta o
equilíbrio, a atenção e a memória,
altera o humor e causa irritabili-
dade, diminui a energia física, leva
ao envelhecimento precoce da
pele, deixa a pessoa com aspeto
cansado entre muitos outros
danos na qualidade de vida das
pessoas.

Neste sentido é importante a
promoção da higiene do sono, ou

seja, um conjunto de hábitos que
todos devemos ter de forma a
melhorar e manter a qualidade do
sono.

Alguns destes hábitos são:
Deitar e levantar sempre à

mesma hora, mesmo ao fim de se-
mana; evitar consumir bebidas
e/ou substâncias estimulantes
como tabaco, álcool, café, chá
preto, coca-cola etc. principal-
mente a partir do período da
tarde; evitar atividades excitantes
dando preferência às relaxantes
como um banho quente; crie, no
seu quarto, um ambiente propício
ao repouso e ao sono com tempe-
ratura adequada, pouca luz e sem
ruído; invista num colchão de qua-
lidade e use cabeceiras adequa-
das; evite ver televisão, estar ao
computador, e telemóvel, pelo
menos uma hora antes de dormir.
A luz azul que estes emitem é
extremamente prejudicial ao
sono; opte por um jantar ligeiro e
evite alimentar-se próximo da
hora de dormir; tente não pensar
em problemas na hora de ir para a
cama, arranje estratégias para
“livrar-se” destes pensamentos
antes de dormir; evite ingestão de
líquidos durante a noite, pois a
necessidade de urinar irá inter-
romper a sequência do seu sono;
vá para a cama só quando estiver
com sono. Levante-se caso não
consiga adormecer logo e faça
algo relaxantes num ambiente
com pouca luminosidade até ter
sono novamente. 

Estes são alguns dos hábitos a
evitar e a adotar de forma a
melhorar a qualidade do sono e
com isto a garantir uma vida com
mais qualidade. Contudo deverá
sempre procurar ajuda especiali-
zada se está a ter alterações no
sono, estas alterações são maiori-
tariamente evitáveis ou tratáveis
quando encontradas as causas.

E lembre-se que “uma noite
bem dormida é um dia ganho”.

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

Foto: RM

Foto: Pixabay

-- O TIO ZÉ ARREGALADO...
e a sua «obra-prima»!

Por: RoberTo MedeirOs
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José Raul Barbosa de Medeiros e a Associação Cultural e
Recreativa dos Remédios: os dois pilares do Lugar dos Remédios

O jornal Diário da Lagoa esteve
no pequeno Lugar dos Remédios,
na freguesia de Santa Cruz, onde
aproveitou para conhecer um
pouco mais acerca do trabalho
que se tem vindo a realizar, ao
longo dos anos, naquele Lugar.
Não podíamos atravessar as ruas,
as poucas ruas, do Lugar dos
Remédios, sem passarmos pelo
Café Snack-Bar “O Lavrador”,
gerido por José Raul Barbosa de
Medeiros, porventura uma das
figuras mais destacadas daquela
comunidade.

José Raul Barbosa de Medeiros
nasceu mesmo no Lugar dos
Remédios, freguesia de Santa
Cruz, sendo filho de Raul Caetano
de Medeiros e de Maria Rosa
Barbosa Almeida, também natu-
rais dos Remédios. Como irmãos
tem Francisco Manuel Barbosa de
Medeiros, Jorge Barbosa de
Medeiros, Maria Rosa Almeida de
Barbosa, todos dos Remédios.
Como avós maternos teve Fran-
cisco Barbosa e Maria dos Anjos
Barbosa e como paternos teve
Manuel Caetano Medeiros e Rosa,
naturais dos Remédios, a par dos
seus maternos.

Foi, José Raul, ao longo da sua já
longa vida, lavrador, camponês,
taxista e empregado da Câmara
Municipal de Ponta Delgada,
encontrando-se já reformado.
Com a antiga quarta classe, ape-
nas, abandonou os estudos, indo
para as terras, onde contactou,
depois, com os ofícios de lavrador

e de camponês. Mais tarde,
durante catorze anos, foi taxista e,
durante vinte e oito anos, foi fun-
cionário da Câmara Municipal de
Ponta Delgada. 

O jornal Diário da Lagoa encon-
trou-o precisamente no Café
Snack-Bar “O Lavrador”, já com
uma década, sito no Lugar dos
Remédios, sendo que, antes
desse, havia apenas o café “O
Lavrador”, mais ao lado, aberto
pelo seu pai, que depois passou
para o filho, José Raul Barbosa de
Medeiros, quando Raul Caetano
de Medeiros faleceu, acabando o
mesmo filho por herdar o teste-
munho empresarial paterno.

Fundador, e presidente da sua
Direção desde a fundação, da
Associação Cultural e Recreativa
dos Remédios - ACRR -, a mesma
surgiu em 2003. Havia, portanto, a
necessidade, na altura, de haver
uma associação que fizesse a ges-
tão das festas daquele Lugar. 

José Raul Barbosa tomara, com
efeito, posse, antes, muito antes
do surgimento da ACRR, de uma
Comissão de Festas do Lugar dos
Remédios, isto há já vinte e nove
anos. Dela fez parte durante
catorze anos. E, nesse tempo, diz-
nos, a mesma não era associação,
sendo que, depois, “para que hou-
vesse a possibilidade de termos
mais alguma ajuda, para termos
mais alguma coisa, fizemos a asso-
ciação”.

Tendo ao seu lado, na vice-pre-
sidência, o seu irmão, José Raul
Barbosa, através daquela associa-

ção, dinamiza o Lugar dos Remé-
dios de diversas e muito meritó-
rias formas: quer através do já
antigo, mas sempre presente, Fes-
tival de Cantorias ao Desafio,
muito dinamizador daquela comu-
nidade; quer na organização de
uma marcha - a Marcha dos Remé-
dios, que, todos os anos, a título
de exemplo, representa o Lugar
nas Festas de Santo António, em
Santa Cruz; quer na envolvência
em atividades de índole religioso;
quer, por exemplo, através do
culto ao Divino Espírito Santo na-
quele Lugar, anualmente, há já
vinte e oito anos, ou então - e isto
começou este ano -, através da
concessão de um apoio financeiro
integral às crianças da comuni-
dade que têm aulas de Música em
Nossa Senhora do Rosário, nas ins-
talações da AML - Associação

Musical de Lagoa.
Com cerca de vinte membros

atualmente, a Associação Cultural
e Recreativa dos Remédios tem a
missão, a nobre missão, de dar
nome à freguesia, ao Lugar dos
Remédios particularmente, dina-
mizando-a e estimulando-a de
várias formas. E tanto trabalho, ao
longo de tanto tempo, com José
Raul Barbosa de Medeiros à
frente, resultaram num agracia-
mento quer por parte da Câmara
Municipal de Lagoa quer por parte
da Junta de Freguesia de Santa
Cruz à figura deste homem em
particular. Assim, a 11 de abril de
2011, foi, pelo seu desempenho
cívico e sua dedicação na promo-
ção cultural do Concelho de Lagoa,
agraciado com um Diploma de
Mérito Cívico Municipal pelas
mãos do Eng. João Ponte e, em

2015, homenageado, pelas suas
qualidades de dirigente associa-
tivo e relevantes serviços presta-
dos em prol do desenvolvimento
cívico da comunidade dos Remé-
dios, pela Junta de Freguesia de
Santa Cruz.

“Faço aquilo que faço não é so-
zinho, é porque também tenho
pessoas à minha volta”, assumindo
como imprescindíveis os apoios
quer camarários quer da Junta de
Freguesia de Santa Cruz, e consi-
derando que o seu maior sonho
para o seu Lugar de origem “é que
aparecessem jovens que ocupas-
sem o seu posto e o dos outros
membros para darem continuação
ao trabalho que tem vindo a ser
feito”, termina.

DL/JTO
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José Raul de Medeiros, ao longo da sua já longa vida, foi lavrador, camponês, taxista e empregado da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

Sede da Associação Cultural e Recreativa dos Remédios.
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O Grupo de Cantares Tradicio-
nais de Santa Cruz deslocou-se,
recentemente, a Albergaria-a-
Velha, na Região de Aveiro, no
âmbito de um Intercâmbio Cultu-
ral com o Grupo de Cantares de
Santa Eulália.

Para Fernando Jorge Moniz, do
Grupo de Cantares de Santa Cruz,
o balanço deste intercâmbio é
positivo, sendo um retribuir da
visita, em 2018, do Grupo de Santa
Eulália à Lagoa.

Segundo adiantou, desde o pri-
meiro momento foram cimenta-
dos momentos de amizade entre
os vários membros, sendo algo
que irá continuar.

“Quando recebemos este grupo,
em finais de abril, verificámos que
houve uma grande amizade dos
nossos elementos com os deste
grupo, uma certa química que
aconteceu, e nesta vinda repará-
mos que continua, notámos que
há uma grande amizade e uma
grande confraternização”.

O Grupo de Cantares Tradicio-
nais de Santa Cruz tem intercâm-
bios com vários grupos e

localidades, algo que é para conti-
nuar no futuro, diz Fernando Jorge
Moniz, reforçando que estes
momentos servem para promover
ainda mais a cultura açoriana.

“Este é um caminho que vamos
continuar a trilhar. Nós sempre
que saímos aparecem pessoas de
vilas vizinhas que gostam das nos-
sas atuações e que vão surgindo
novas possibilidade de irmos até
novos locais, e a música açoriana
tem estado sempre presente”,
realçou. 

Durante esta passagem por Al-
bergaria-a-Velha, a comitiva aço-
riana teve a oportunidade de
conhecer alguns locais deste con-
celho, assim como realizaram um
passeio na emblemática Ria de
Aveiro.

Nesta deslocação o Grupo teve
ainda a oportunidade de participar
no VI Festival do Pão de Portugal,
que decorreu nesta cidade da
Região de Aveiro.

Recorde-se que este Intercâm-
bio Cultural decorreu entre 30 de
maio e 03 de junho.

Grupo de Cantares de Santa Cruz em Intercâmbio  
Cultural com o Grupo de Cantares de Santa Eulália

Pub.
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Geminação entre Lagoa e Albergaria-a-Velha deverá
ser uma realidade em breve

No âmbito do Intercâmbio
Cultural realizado pelo Grupo de
Cantares Tradicionais de Santa
Cruz, com o Grupo de Cantares de
Santa Eulália, de Albergaria-a-
Velha, foi possivel descobrir um
conjunto de afinidades que fazem
crer que existem condições para
estabelecer um pacto de gemina-
ção entre a Lagoa e este concelho
da Região de Aveiro.

A acompanhar o grupo nesta
deslocação, esteve Sérgio Costa, o
Presidente da Junta de Freguesia
de Santa Cruz que, ao Jornal Diário
da Lagoa, reforçou a sua presença
como o retribuir do que aconteceu
na Lagoa em 2018.

“Acredito que desta amizade
que fica, de futuro, o intercâmbio
deverá ser feito de forma mais
regular. Já se fala numa geminação
entre os dois concelhos, até por-
que, ao estar aqui, com esta gente
simpática e agradável, sentimo-
nos em casa, e o mesmo aconte-
ceu na Lagoa. Este município é
muito rico em associações e
grupos culturais e não só, e nós
também”.

Sérgio Costa reforçou o que há
em comum entre as duas localida-
des e que irá cimentar a relação
entre estas, dando o exemplo do
caso da filarmónica Estrela D'Alva,
uma das mais antigas dos Açores
e em Albergaria-a-Velha está uma
das filarmónicas mais antigas do
país. “O próximo passo deverá ser
esse, primeiro a geminação e de-

pois, a junta está aqui para fazer o
possível, para fazer    intercâmbio
entre os vários grupos, mostrando
o que melhor existe de cada lado”.

Para o presidente da Junta de
Freguesia de Santa Cruz, estes
intercâmbios têm de ser vistos
como promoção cultural e turís-
tica das localidades, sendo que, o
que se consegue nestas visitas,
terá uma rentabilidade no futuro,
abrindo horizontes.

Por seu turno, para o presidente
da Junta de Freguesia de Alberga-
ria-a-Velha e Valmaior, Jorge
Lemos, esta deslocação é o cimen-
tar de ligações entre as duas
partes iniciadas em 2018 e que
agora terão continuidade.

No ar fica uma intenção de ge-
minação, sendo muito mais do
que se possa imaginar o que une
as duas localidades.

O autarca reforça ainda as liga-
ções de amizade entre ambas as
partes que irão prevalecer além
destes encontros.

“As perspetivas são muito boas,
tenho a certeza que isso vai acon-
tecer. Há ligações entre ambas as
partes que vão frutificar. Tenho a
certeza que Valmaior e Santa Cruz
terão no futuro mais ligações do
que este agradecimento”.

Jorge Lemos adiantou ainda que
além da ligação entre os grupos e
as edilidades, fica uma amizade
entre pessoas que vai durar para o
resto da vida. “Não tenho dúvidas
que há amizades que vão prevale-
cer além destes encontros”, refor-

çou.
O autarca destaca igualmente o

que se ganha nestes encontros,
mais concretamente uma promo-
ção cultural, ressalvando o traba-
lho das associações que
promovem estes intercâmbios.
“Isto é promoção da cultura e dar
imagem do trabalho que estas
associações têm ao longo do ano.
Muitas vezes as pessoas nem
sabem as condições que estes gru-
pos se deslocam. Trabalho ao
longo do ano para conseguir uma
viagem destas. Isto é dedicação,
trabalho e promoção das nossas

terras”.
Também Cristina Calisto, presi-

dente da Câmara Municipal de
Lagoa esteve em Albergaria-a-
Velha, a acompanhar a comitiva
açoriana, tendo reforçado a
importância destes intercâmbios,
assim como destacou o papel
importante na promoção do con-
celho.

Segundo referiu ao Jornal Diá-
rio da Lagoa, a relação entre os
dois municípios vai ser reforçado.
Cristina Calisto recorda que “o que
parecia ser um intercâmbio mera-
mente cultural entre dois grupos
musicais, conseguiu-se descobrir
um conjunto de afinidades que
fazem crer que existem condições
para estabelecer mais um pacto
de geminação”.

Segundo disse, a Câmara de
Lagoa já fez um ofício à Câmara de
Albergaria-a-Velha, a convidar
para uma reunião a decorrer entre
julho e agosto deste ano, nos Aço-
res, no sentido de conversar sobre
as linhas orientadoras desta gemi-
nação, documentando tudo o que
não só do ponto de vista cultural,
mas também turístico, económico
e do próprio património religioso,
tudo o que liga os dois concelhos.

Cristina Calisto recordou que a
viagem a Albergaria-a-Velha per-
mitiu uma abordagem a este
assunto mas, segundo disse, “não
seria num dia e meio em que lá
estive que se poderia debruçar
sobre esta matéria, mas deu para
perceber que existe muito que
permita um avanço para mais uma
geminação entre municípios por
parte da Câmara de Lagoa”.

Por seu turno, o presidente da
Câmara Municipal de Albergaria-

a-Velha destacou a promoção e
troca de culturas que decorreram
durante estes Intercâmbios.

António Loureiro destacou ainda
o potencial humano da comitiva
açoriana que deixou curiosidade
aquando da visita aos Açores em
2018 e que levará a essa ligação de
irmandade entre os dois conce-
lhos.

“Este conjunto de experiências e
troca cultural e esta profundidade
de conhecimento, podem ser pro-
pícios a um projeto de geminação
entre as duas terras”.

António Loureiro deixou ainda
uma mensagem à autarquia de
Lagoa na promoção e valorização
do concelho, reforçando que o
próximo passo deverá passar pela
geminação entre Lagoa e Alberga-
ria-a-Velha.

Segundo adiantou “há uma razão
histórica, há uma razão cultural,
mas acima de tudo há um grande
objetivo, o de criar pontes, estabe-
lecer parcerias, não só culturais,
mas também empresariais. Pre-
tende-se preservar o património
dos dois municípios. Há muitas
coincidências e ninguém faz nada
sozinho, e quando unidos, pode-
mos potenciar o território. Por isso
há uma grande esperança que se
possa fazer uma grande relação
entre irmãos”.

Recorde-se que este Intercâm-
bio Cultural entre o Grupo de
Cantares Tradicionais de Santa
Cruz – Lagoa e o Grupo de Canta-
res e Santa Eulália decorreu entre
30 de maio e 03 de junho.

DL

Nas imagens, alguns dos momentos desta viagem a Albergaria-a-Velha. Fotos: DL
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Arte piscatória esteve em desta-
que no ‘Lagoa Bom Porto 2019’

Integrado no Festival Lagoa
Bom Porto, festa em honra de São
Pedro Gonçalves Telmo, que
decorreu no Porto dos Carneiros,
esteve patente uma exposição
fotográfica “Além do Azul”, da
autoria de Marcelo Borges.

A exposição é um trabalho que
surge a convite da Associação de
Pescadores de Lagoa, com o
intuito de valorizar a atividade pis-
catória local num formato visual,
acessível e didático.

Segundo o autor, “a exposição

‘Além do Azul’ é uma narrativa
visual que aborda com objetivi-
dade os bastidores da arte pisca-
tória, em particular do pescador
tradicional lagoense. Compõe-se
por dez fotografias que resumem
um conjunto de etapas primárias
e essenciais, bem como quatro
apontamentos que de forma figu-
rativa representam a composição
das embarcações e o espírito cola-
borativo presente nesta comuni-
dade”.

“As fotografias estendem-se no
tempo e assumem-se como uma

singela homenagem àqueles que
em terra ancoram o medo e vivem
horizontes em constante desafio”,
revela o autor. 

Segundo Marcelo Borges, o pes-
cador deve ser considerado como
uma parte importante do nosso
património. O seu conhecimento
provém de um conjunto de sabe-
res geracionais, aprendidos e
desenvolvidos pela arte de saber
fazer.

“Será pertinente recordar que o
seu conhecimento e a sua expe-
riência revelaram-se fundamentais
para o sucesso dos descobrimen-
tos marítimos portugueses. Para
cumprir a sua função e as suas res-
ponsabilidades confina-se apenas
aos receios, para assim conseguir
enfrentar léguas de mar e um
extenso horizonte”.

O autor desta exposição adianta
ainda que “para que o futuro seja
promissor e partilhado, é determi-
nante preserva o mar e o ecossis-
tema marinho, usufruindo dos
seus recursos de forma responsá-
vel e aliando a inovação a valores
ambientais e sociais”.

OMunicípio da Lagoa aderiu
à “Associação Limpeza Urbana -
Parceria para Cidades + Inteligen-
tes e Sustentáveis”.

Trata-se da primeira do género
em todo o país, ou seja, uma
rede de municípios e freguesias
com a participação de todos os
atores do setor (academia, pres-
tação de serviços e equipa-
mento) criada, com o intuito de
promover a eficiência dos servi-
ços e a sensibilização da popula-
ção para cidades mais limpas.

Tendo como objetivo primor-
dial a junção dos stakeholders da
limpeza urbana, no sentido de
facilitar e acelerar a mudança
necessária nos serviços e no
comportamento dos cidadãos,
esta entidade já conta com 12
municípios representados,
sendo, para já, apenas dois da
Região Autónoma dos Açores,
Lagoa (São Miguel) e Madalena
(Pico).

A prioridade da Associação é
proceder a um estudo que per-
mita definir o ponto de situação
da limpeza urbana no nosso país,
tendo igualmente como objetivo
imprimir uma nova dinâmica na
abordagem aos cidadãos, ape-
lando a comportamentos que
reduzam a produção de resíduos,
como evitar as embalagens des-
cartáveis, apostar na reutilização
dos materiais e promover a repa-
ração.

A associação pretende desen-
volver-se num sistema de Living
Lab, em que soluções, inovações
ou campanhas de sensibilização
sejam desenhadas e aplicadas ou
replicadas entre associados,
fortalecendo o papel vital que os
serviços de limpeza urbana de-
sempenham na definição de
políticas públicas, de modo a

garantir a qualidade de vida das
pessoas, a qualidade ambiental
do capital natural e o desenvolvi-
mento económico local. 

Nelson Santos, vereador da Câ-
mara de Lagoa, acredita que a
associação será a voz que faltava
neste segmento da limpeza
urbana, concertando assim os in-
teresses das autarquias.

Ao Jornal Diário da Lagoa Nel-
son Santos recorda que, “quando
falamos em limpeza, falamos nos
resíduos e esquecemo-nos de
outras áreas como limpeza de
praias, de ribeiras, da orla cos-
teira, de dejetos caninos, entre
outros, e que estão dispersas,
não havendo uma voz conjunta,
uma partilha de melhores práti-
cas entre municípios. Ora, com a
criação desta associação, o obje-
tivo é colocar os municípios a
falar das suas experiências, cada
qual na sua área, e encontrar
soluções na melhoria da quali-
dade de vida do munícipe”.

O vereador lagoense recorda
alguns exemplos internacionais,
como o caso da Associação de
Limpeza Francesa, que existe há
já 10 anos, e que, neste encon-
tro, veio mostrar o trabalho que
tem feito nestes últimos anos. “O
que queremos não é copiar as
ideias de uns e de outros mas
sim partilhar as boas práticas
entre autarquias e adaptá-las à
nossa realidade”.

Para Nelson Santos, outro as-
peto importante é ter junto dos
fornecedores de sistemas, uma
voz que represente uma massa
crítica volumosa. “O grande ob-
jetivo é colocar a limpeza urbana
no dia-a-dia da atuação como
um tema que tem de ser abor-
dado e não abordar como um
assunto de agenda”.

DL

É importante  
reduzir a produção
de resíduos

Nelson Santos participou no encontro em Cascais. Foto: CMC

A exposição ‘Além do Azul’ é da autoria de Marcelo Borges.

A Lagoa recebeu mais uma ses-
são da iniciativa ‘Pesca na Ilha’ que
pretende reforçar a ligação de
determinados produtos da pesca
à identidade de cada ilha, através
da organização de pequenos
fóruns de discussão, envolvendo
agentes das áreas da investigação,
gestão, produção e a restauração.

Segundo o Diretor Regional das
Pescas, é urgente promover a
valorização dos produtos da
pesca. “É preciso pescar menos e
ganhar mais”.

“É possível encontrar, hoje em
dia, soluções para ganhar mais
rendimento na produção e que
este seja distribuído mais equitati-
vamente.

Segundo Luis Rodrigues, “na va-
lorização dos produtos das pescas
existem várias iniciativas e pensa-
mos que o produto da pesca não
é só o peixe, a própria comuni-
dade piscatória, com os valores
culturais e paisagísticos, acredita-
mos que esse tipo de virtudes
podem ser valorizadas, além do
próprio valor do pescado”.

Neste evento realizado na Lagoa,
integrado no “Festival Lagoa Bom
Porto”, a aposta recaiu sobre a
Raia, um produto que tem vindo a
crescer na sua captura e valor.

Segundo Luís Rodrigues, há es-

paço de manobra para pescar de
forma sustentável. “Há evidência
de haver cada vez menos peixe e é
preciso alterar hábitos”, alerta.

Falando para uma plateia repleta
de pescadores, o Diretor Regional
da Pescas recordou que é preciso
pescar com responsabilidade e de
forma sustentável, mais em quali-
dade, e não em quantidade,
conhecendo o mar e os recursos
que dele se pode tirar.

Em risco pode estar a sustenta-
bilidade futura, dai que destacou
a importância da investigação.

Segundo recordou, nos Açores,
ao contrário do que se possa ima-
ginar, não há muito peixe, daí ser
importante saber pescar, havendo
espaço para a valorização de
outras espécies.

Falando mais concretamente da
Raia, da espécie que se pretende
ver valorizada e que seja uma
iguaria da Lagoa, números do Pro-

grama Nacional de Recolha de
Dados, indicam que existem cerca
de 285 espécies de raia, sendo a
Raia Lenga a mais predominante
nos Açores e que pode encontrar
entre os 50 e os 240 metros de
profundidade.

Os dados conhecidos indicam
que o stock desta espécie é razoá-
vel, podendo ser feita uma captura
direcionada, forma controlada,
uma vez que o seu crescimento é
lento. 

Em 2018 foram descarregadas
35 toneladas em São Miguel, a um
preço médio de dois euros. O valor
total da venda desta espécie em
São Miguel atingiu os 71 mil euros.

De salientar que, no final desta
iniciativa que decorreu na Lagoa,
os participantes tiveram a oportu-
nidade de degustar ‘Pasteis de
Raia’, confecionados pelos restau-
rantes aderentes à iniciativa
‘Festival Sabores do Mar’.

Valorização da pesca em debate

Foto: DL
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Atleta da AJCOD em  
observação em Coimbra
O atleta Simão Furtado, da Associa-

ção Juvenil do Clube Operário Despor-
tivo (AJCOD), foi convocado para ser
observado pelos elementos da equipa
técnica nacional na edição 2019 do
Campo de Aperfeiçoamento e Observa-
ção, que se realizou entre 23 e 28 de
junho na localidade de Cernache, con-
celho de Coimbra.

Tratou-se de um evento dedicado a
atletas masculinos e femininos na cate-
goria de sub-14, de todo o país. Simão
Furtado representou, desta forma, o
concelho de Lagoa. Este campo de
Aperfeiçoamento e Observação contou
com o apoio da Federação Portuguesa
de Basquetebol.

Os treinos de aperfeiçoamento e ob-
servação decorreram entre os dias 24 e
28 de junho.

Recorde-se que a AJCOD conquistou,
no decorrer da época 2018/2019, vários
títulos no campeonato da ilha de São
Miguel, na maioria dos escalões de for-
mação da modalidade.  
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Lagoa acolheu 1º Open 3×3
de basquetebol

Realizou-se a 15 de junho, a 1ª edição
do Open 3×3 de Basquetebol da Lagoa,
inserido no circuito nacional da modali-
dade. A atividade inicialmente marcada
para o Polidesportivo de Água de Pau, teve
que ser transferida para o pavilhão da
Escola Secundária de Lagoa, em virtude das
condições atmosféricas desfavoráveis.

Este torneio contou com a participação
de 19 equipas, perfazendo um total de 80
participantes, entre os escalões de sub-12
mistos, sub-15 mistos, sub-18 masculinos,
seniores femininos e seniores masculinos. 

O evento surgiu de uma parceria conjunta
entre a Câmara Municipal de Lagoa e a
Associação de Basquetebol de São Miguel,
com o objetivo de implementar a modali-
dade de 3×3 em basquetebol na ilha de São
Miguel, visto que se irá tornar uma modali-
dade olímpica nos Jogos Olímpicos de
Tóquio em 2020. Contou ainda com o apoio

na organização da Associação Juvenil do
Clube Operário Desportivo (AJCOD). 

Na entrega de prémios, estiveram presen-
tes em representação da Câmara Municipal
de Lagoa, Verónica Almeida, e da AJCOD,
Raquel Borges. Desta forma, na categoria
de sub 12 femininos, a equipa vencedora foi
a “Dream Team”, seguida de “Mãos de
Manteiga” e “AJGirls”. Nos sub 15 femini-
nos, venceu a equipa “Abacates”, seguida
de “Máquinas da Lagoa” e “Lebrons”. Nos
sub 18 masculinos, ficaram em 1º lugar os
“Nothing but net”, em 2º a equipa “Gosto-
sos” e em 3º “Gajos Duros”. Nos seniores
femininos, venceu a “Equipa da Bretanha”,
ficando em 2º as “VTAK”. Quanto aos senio-
res masculinos, a equipa vencedora foi
“Where for beer”, no segundo lugar do
pódio ficaram os “JRT” e em terceiro os
“SBA”. 

DL/CML

Santa Cruz foi 4º no 
Nacional de Benjamins

O Clube Patinagem Santa Cruz – Lagoa
participou no Torneio Nacional de Patina-
gem Artística, escalão de Benjamins que se
realizou a 20 de junho em S. Romão – Seia.

Os atletas que representaram o clube
foram: Iva Luz, Rita Rodrigues, Madalena
Resendes e Rafael Costa.

Na classificação final deste Nacional de
Benjamins, por equipas, o clube lagoense
ficou com o 4º lugar, de um total de 21
clubes participantes.

A nível individual, destaque para o 2º
lugar de Rafael Costa, tendo Rita Rodrigues
ficado em 20º, Iva Luz em 24º e Madalena
Resendes em 25º, num total de 34 atletas.

Foto: CML

O Clube Patinagem Santa Cruz – Lagoa
representou os Açores na Taça de Portugal
de Patinagem Artística que se realizou em
Paços de Ferreira nos dias 21, 22 e 23 de
junho.

De referir que o clube da Lagoa foi, aliás,
o único representante dos Açores nesta
edição da Taça de Portugal.

Campeão açoriano da modalidade e ven-
cedor da Taça Açores, o Clube obteve o
apoio da Direção Regional do Desporto por
ter vencido a Taça Açores que se realizou
na cidade da Ribeira Grande no passado
dia 19 de maio.

Nesta prova, o patinador Gonçalo Pereira

foi o que obteve a melhor classificação,
tendo conquistado a medalha de bronze
no escalão juvenil.

Em Iniciados, Beatriz Costa conquistou
o 11º lugar, enquanto Rita Silva ficou em
27º de um total de 61 patinadores.

No escalão Infantil, Isabel Bernardo ficou
em 28º lugar e Mariana Vieira 31º de um
total de 59 patinadores.

Em Cadetes, Carlota Pereira ficou em 26º
lugar de um total de 53 atletas.

Por equipas, de salientar que, entre as
54 participantes, o Clube de Patinagem de
Santa Cruz ficou em 11º lugar. 

DL

Fotos: CPSC

Gonçalo Pereira foi 3º na
Taça de Portugal em PA
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NECROLOGIAImportância da Igualdade de Género
nas Políticas Locais

A A Câmara Municipal de Lagoa
promoveu, nos dias 12 e 13 de junho,
o III Encontro Regional de Boas Práticas
sobre a Importância da Igualdade de
Género nas Políticas Locais, no Cine
Teatro Lagoense Francisco D´Amaral
Almeida, na cidade de Lagoa.

A cerimónia de abertura do evento
foi presidida pela Secretária de Estado
para a Cidadania e a Igualdade, Rosa
Monteiro, com a presença da Secretá-
ria Regional da Solidariedade Social,
Andreia Cardoso da Costa, e da edil
lagoense, Cristina Calisto.

O município de Lagoa foi o anfitrião
deste evento, na medida em que é pio-
neiro, ao nível da ilha de São Miguel, na
implementação do Plano Municipal
para a Igualdade de Género e Cidada-

nia, em vigor desde 2016, tendo sido
candidato ao prémio nacional “Viver
em Igualdade”, em 2018, sublinha
aquela nota.

De acordo com Cristina Calisto, este
encontro tratou-se de “uma oportuni-
dade de excelência para repensar,
aprofundar e consolidar o papel do
poder local, enquanto agente dinami-
zador para a igualdade”.

“Unir os homens e as mulheres no
combate às desigualdades e à discrimi-
nação, promover a transversalidade do
género, eliminar estereótipos no pro-
cesso de desenvolvimento local e valo-
rizar os Direitos Humanos são alguns
dos compromissos cívicos que todos
devemos ter n nossa linha de atuação”,
salientou.

Na ocasião, Cristina Calisto defendeu

que “todas as pessoas, independente-
mente do género, cultura ou etnia
devem ter as mesmas oportunidades e
tratamento, seja no âmbito político,
económico, social, cultural, na família
ou no trabalho. Trabalhar neste sentido
é um verdadeiro imperativo para todos
os autarcas e decisores políticos”.

Na sequência deste encontro, foi,
ainda, assinado o Protocolo entre os
Municípios Açorianos e a Comissão
para a Cidadania e a Igualdade Género
(CIG), que tem como objetivo desenvol-
ver um trabalho cooperativo, com vista
a alcançar uma sociedade mais inclu-
siva e igualitária.

De acordo com a autarca, “a Admi-
nistração Pública Local assume um
papel essencial no combate à elimina-
ção dessas desigualdades e discrimina-
ções, pela sua relação de proximidade
com a população. Adotar uma política
direcionada para a igualdade de
género, promovendo planos municipais
que visem medidas de intervenção
locais, sensibilizar todos os intervenien-
tes  para a necessidade de mudança do
paradigma das desigualdades e desen-
volver projetos inclusivos e inovadores,
são medidas necessárias para incenti-
var uma cidadania ativa e uma partici-
pação cívica e social equilibrada”.

Refira-se que, durante os dois dias do
encontro regional, o programa teve a
participação de vários oradores, que
abordaram temáticas relacionadas com
a importância da igualdade de género
nas políticas locais.

DL/CML
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Freguesia de Nª Sª Rosário

Guilherme Cordeiro de Oliveira
Nasceu: 14-05-1963
Faleceu: 14-06-2019

Freguesia de Nª Sª Rosário

Maria Julieta de Sousa Matos
Nasceu: 10-06-1939
Faleceu: 09-06-2019

Lugar da Atalhada - Nª Sª Rosário

Idalina de Jesus Moraes
Nasceu: 06-08-1933
Faleceu: 14-06-2019

Freguesia de Santa Cruz

Durval Cabral Matos
Nasceu: 23-08-1977
Faleceu: 22-06-2019

Freguesia de Santa Cruz

Maria da Conceição Raposo Baganha
Nasceu: 07-07-1949
Faleceu: 07-06-2019

Freguesia de Santa Cruz

Maria Margarida da Silva Arruda
Nasceu: 06-06-1952
Faleceu: 28-05-2019
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A Câmara Municipal de Lagoa
disponibiliza rede wi-fi gratuita em
todas as freguesias do concelho.

Segundo fonte da autarquia, con-
tribuindo para a melhoria da qua-
lidade de vida dos cidadãos e para
o desenvolvimento económico
através do acesso às tecnologias
de informação e comunicação,
esta rede gratuita e acessível atra-
vés de qualquer dispositivo móvel,
apoiada pelo Programa Operacio-

nal Açores 2020, está ao dispor de
toda a população e de todos aque-
les visitam o concelho, fazendo
parte da estratégia Smart City da
autarquia.

Para aceder livremente à inter-
net, os utilizadores devem esco-
lher a rede “CMLagoa by GoWi-Fi”,
proceder à aceitação dos termos e
registar um número de telemóvel
válido para o qual será enviado um
código de acesso para concluir o
registo.

A rede wi-fi gratuita pode ser ace-
dida nomeadamente na Praça de
Nossa Senhora do Rosário, Porto
dos Carneiros, Complexo de Pisci-
nas Municipais, Parque Tecnoló-
gico, Praça da República – Santa
Cruz, Convento dos Franciscanos,
Jardim e Polivalente de Água de
Pau, Zona Balnear da Caloura,
Praça D. Amélia (Cabouco) e zona
envolvente da Igreja da Ribeira
Chã. 

DL/CML

Lagoa disponibiliza WI-FI gratuito em vários locais do concelho
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Soluções dos passatempos.

Labirinto: Descubra o caminho correto.

Descubra as sete diferenças.

PASSATEMPO HORÓSCOPO DE JULHO
Carneiro (21/3 a 20/4)

A vida afetiva reflete a sua energia
positiva, que permite-lhe decidir o seu
futuro em busca de novas aventuras cora-
josas e certamente excitantes.

A nível profissional, use a sua
intuição para trilhar o seu rumo e proceder
a escolhas que contribuirão para melhorar
a sua condição financeira.

Touro (21/4 a 21/5)

A vida afetiva propicia-lhe a opor-
tunidade de organizar os assuntos familia-
res e relacionados com o lar, de forma a
encontrar muito conforto.

A nível profissional, evitando preo-
cupações, terá a lucidez de escolher a
melhor solução para proceder a mudanças
que estabilizarão a carreira.

Gémeos (22/5 a 21/6)

A vida afetiva apresenta-se incli-
nada para a participação em eventos e
estudos informais, que melhorarão a quali-
dade da sua harmonia interior.

A nível profissional, estabeleça
novos contatos e aproveite a sua versatili-
dade mental para preparar planos inovado-
res para o futuro.

Caranguejo (21/6 a 23/7)

A vida afetiva marca a necessi-
dade de estabelecer uma relação mais pro-
funda com a sua faceta sensível, sonhadora
e principalmente espiritual.

A nível profissional, aproveite o
momento propício para tomar iniciativas e
iniciar um projeto que possa melhorar os
seus proveitos financeiros.

Leão (24/7 a 23/8)

A vida afetiva dependerá especial-
mente da sua capacidade de compreender,
libertar e aceitar a natureza das pessoas
que ama mesmo verdadeiramente.

A nível profissional, utilizando o
seu poder com humildade e bondade,
alcançará os seus grandes objetivos que tra-
rão benefícios económicos.

Virgem (24/8 a 23/9)

A vida afetiva em fase de reconci-
liação permite-lhe demonstrar as suas qua-
lidades e certamente saberá utilizar a sua
razão com muita subtileza.

A nível profissional, transmitirá
facilmente as suas convicções e encontrará
os apoios imprescindíveis para finalmente
alcançar os seus objetivos.

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva proporciona-lhe
novos contatos e amizades enriquecedoras,
que trarão um novo entusiasmo, funda-
mental para o seu equilíbrio.

A nível profissional, os relaciona-
mentos poderão ser muito úteis nas
mudanças de emprego e na implementação
de uma nova atividade.

Escorpião (24/10 a 22/11)

A vida afetiva beneficiará da sua
maior sintonia com o seu “Eu interior” e
sentirá um sentimento de paz, independen-
temente dos fatores externos.

A nível profissional, usará todo o
seu discernimento para avaliar as suas
decisões e naturalmente saberá aproveitar
esta fase bastante favorecida.

Sagitário (23/11 a 21/12)

A vida afetiva evolui bastante
positivamente e provavelmente estará mais
disponível para acompanhar às necessida-
des das pessoas circundantes.

A nível profissional, estará muito
eficiente e com enorme vontade de iniciar
projetos interessantes de acordo com os
seus intuitos particulares.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

A vida afetiva encontra-se em
dificuldades, mas aproveite esta fase de
maior facilidade de expressão de sentimen-
tos para clarificar a sua posição.

A nível profissional, preste muita
atenção a todas as áreas relacionadas com
o seu trabalho e procure desenvolver um
comportamento mais produtivo.

Aquário (21/1 a 19/2)

A vida afetiva deverá ser desen-
volvida com muita compreensão, de modo
a poder construir uma relação amorosa na
base das liberdades individuais. 

A nível profissional, sentirá maior
vontade de criar um novo impacto na
comunidade e transmitirá uma imagem
mais nítida da sua personalidade.

Peixes (20/2 a 20/3)

A vida afetiva mostra a sua maior
força interior e a segurança pessoal mani-
festada através de sentimentos, coerentes
com a sua consciência.

A nível profissional, a conjuntura
traz-lhe a oportunidade de trabalhar com
firmeza e atingirá os seus objetivos que
trarão magníficas vantagens.



A pedido da Junta de Freguesia
de Santa Cruz, a Câmara Municipal
de Lagoa adquiriu o terreno ao
lado do Jardim dos Frades, conhe-
cido por “serrado”, onde será
construído um novo loteamento,
um parque infantil e um arrua-
mento que ajudará a fluir o trân-
sito da freguesia.

O anúncio foi feito pelo presi-
dente da Junta de Freguesia, Sér-
gio Costa, que falava no âmbito
das Festas de Santo António que
decorreram entre 12 e 16 de
junho nesta freguesia, adiantando
que se trata de um projeto a longo
prazo.

O edil recordou ainda que está
igualmente prevista a requalifica-

ção do Largo do Chafariz.
Sobre a requalificação da baía de

Santa Cruz, Sérgio Costa lembrou
que a candidatura a fundos comu-
nitários, submetida pela Câmara
Municipal, foi indeferida, mesmo
assim, acredita que a autarquia
insiste numa solução que sirva os
santacruzenses.

Sérgio Costa admite que apesar

de muito ser feito na freguesia, há
sempre situações que a junta gos-
taria de ver resolvidas para cum-
prir os seus compromissos com os
santacruzenses.

Falando na cerimónia que mar-
cou o arranque das festividades, a
presidente da Câmara de Lagoa
reforçou os projetos anunciados
por Sérgio Costa, recordando tam-
bém a intervenção no Lugar dos
Remédios, com o projeto de reor-
denamento da zona de acesso à
Lagoa do Fogo, junto à Casa da
Água. Segundo Cristina Calisto a
obra pretende dotar o espaço, à
semelhança do que é a reivindica-
ção da população, de iluminação,
espaços lúdicos para as crianças e
de maior segurança de quem usu-
fruiu aquele espaço de lazer.

A autarca falou igualmente da
promoção da freguesia, no caso da
promoção do emprego, da promo-
ção do envelhecimento, de políti-
cas menos materializáveis, mas
importantes, como é o caso dos
espaços museológicos em Santa
Cruz que dão outra centralidade
ao concelho e à própria freguesia,
recordando o novo hotel recente-
mente inaugurado na freguesia,
dando também outra visibilidade,
nesta caso ao nível turístico.

Cristina Calisto recordou que “o
desenvolvimento traz também
alguns constrangimentos e é pre-
ciso perceber alguns e termos que
aceitar, outros temos que nos pre-
parar para responder, sendo obje-
tivo da autarquia, face ao
desenvolvimento, projetar a Lagoa

para daqui 10 ou 15 anos”. A
autarca apela à população que en-
contre nos investimentos uma
oportunidade para trabalhar.

Recorde-se que de 12 a 16 de
junho, a freguesia de Santa Cruz
voltou a receber as festas de Santo
António, numa organização da
junta de Freguesia local, realizadas
em pleno Jardim dos Frades, apro-
veitando, assim, este espaço
público.

A Festa de Santo António voltou
a ficar marcada pelos “Casamen-
tos de Santo António”, este ano
com dois novos casais a concreti-
zar o seu matrimónio neste dia.

Esta edição recebeu igualmente
uma Feira de Artesanato, onde
marcaram presença vários arte-
sãos locais, assim como recebeu,
uma vez mais, a noite de marchas
populares de Santo António.

Face ao estado do tempo que se
fez sentir no último dia das festivi-
dades, o programa acabou por ser
cancelado sendo que as marchas
das crianças que deveriam ter-se
realizado neste dia, passaram para
o domingo seguinte, integradas
nas Festas de São Pedro, que
decorreram no Porto dos Carnei-
ros.

Quanto ao concerto dos “The
Code”, a Junta de Freguesia está
agora em conversações para
poder reagendar uma nova data
para os concertos, dentro das pos-
sibilidades de agenda dos grupos,
datas que deverão ser anunciadas
também brevemente.
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Santa Cruz terá novo arruamento
que ajudará a fluir o trânsito
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Imagens de alguns dos momentos da edição de 2019 das Festas de Santo António.


