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Lagoa tem campeão do
mundo em JetSki GP3

Gonçalo Rodrigues diz ser este o culminar de muito trabalho, de muitos anos.
“Um sonho pelo qual há muito lutava”, refere o atleta do Clube Náutico de Lagoa.
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Cabouco comemora o seu 39º
aniversário
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Os Quiridos:
em nome da cultura

O Jornal Diário da Lagoa esteve à conversa com o
presidente da Direção e fundador da Associação
Recreativa e Promotora de Eventos Culturais. “Nós
somos um grupo de amigos, estamos aqui para trabalhar, e para nos divertirmos acima de tudo, e é
isso que nós temos feito”, diz João Cabral.
Pub.
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Criada Plataforma Cívica
Pensar a Lagoa - PCPL
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Atletas da AJCOD na
IX Festa de Mini Basquete

Página 10

Página 02

Diário da Lagoa | agosto 2019

OPINIÃO

28 de Julho - 504º aniversário da vila de Água de Pau !
[1] Porto Manuel Afonso Pavão ou Baixa D’Área

Manuel Afonso Pavão, um dos

nobres povoadores, deste lugar
que viria a suscitar motivos para
dar o nome à terra de - Água de
Pau - foi um dos que saíram de
Portugal para se vir radicar nesta
ilha de S. Miguel.
Não será difícil de adivinhar porque foi esta terra uma das primeiras a ser povoadas nesta ilha, logo
depois de em 1439 o rei D. Afonso
IV ter dado licença ao Infante
D. Henrique para que mandasse
povoar as [sete] ilhas dos Açores
já descobertas. Flores e Corvo
ainda não tinham sido.

Foto: Roberto Medeiros

Este monte tem ou é conhe-

cido, desde o povoamento de
Água de Pau, por várias denominações:
• Pico da Figueira Assim conhecido por ter no fundo e centro da
cratera extinta uma ﬁgueira plantada por um dos primeiros povoadores e proprietário que embora a
tenha plantado, viria a suicidar-se
nela. Ainda até há poucos anos
continuava a estar lá uma ﬁgueira,
embora não acredito ser ainda a
mesma, claro. Devendo-se a explicação ao facto das ﬁgueiras se desenvolverem bem naquele lugar e

praia.
Ali chegando, entendeu então
que na verdade as embarcações
teriam mesmo entrado e ancorado na praia. Deve-se esta
opinião, segundo o professor, ao
facto de o caudal forte da cascata
d'água que se despenhava na

praia, abrir uma "calheta" ou
corredor na praia, permitindo a
entrada do barco, que tinha fundo
plano. Assim a embarcação
entrava com a maré cheia e ancorava, na calheta. Para largarem de
novo teriam de aguardar pela
maré cheia.

[2] Monte Santo ou Pico da Figueira

em toda a Caloura.
• Pico do Concelho – Por ter
sido por muito tempo propriedade
do antigo concelho de Água de
Pau.
• Pico do Monte Santo – Após
a menina Joana ter se avistado
com Nossa Senhora em 1918, os
seus pais erigiram esta ermida
entre 1928 e 1931.
• Pico da Merda-Seca – Porque
consta na terra que segundo antigos testemunhos, algumas das
suas gentes, na impossibilidade de
aliviarem suas necessidades, se
deslocavam ou aproveitavam a
ocasião quando ao monte iam

com seus rebanhos de cabras.
• Pico onde a “Porca Furou o
Pico” –Onde segundo a antiga
lenda, um casal que tinha no curral do seu quintal, nas traseiras da
sua casa, na encosta do Pico do
Concelho, porca em vias de dar
criação uma prole de marrãozinhos. Decorriam em Água de Pau,
as Festas da Senhora dos Anjos,
em agosto. Os cuidados eram
muitos tidos com a porquinha pois
contribuiria muito para a economia da família, pensavam,
enquanto gozavam o arraial da
festa. Mandaram um dos ﬁlhos a
casa vigiar a porquinha, não fosse

ela precisar de cuidados. Ao chegar ao curral, aterrorizado, reparou que a porquinha tinha fugido,
derrubando a fraca parede de toscos paus. Subiu a encosta e depressa estava no cimo do Pico e
procurou até anoitecer, pela porquinha, sem a encontrar. Finalmente quando a encontrou,
encontrava-se a mesma do outro
lado do monte, dentro de uma
gruta, que o rapaz deduziu tratarse dum túnel furado pela porca
desde o seu quintal. Foi dar a
novidade aos pais, procurando-os
pelo arraial da festa, gritando a “ a
porca-furou-o-Pico!” ... “a porcafurou-o-Pico!”. Desde então e por
muitos anos a história serviu de
chacota para os naturais da terra.
Assim , sempre que uma camioneta de excursão atravessava Água
de Pau, eram baixadas as janelas e
gritavam os passageiros: - “Foi
aqui...Foi aqui...que a porca furou
o Pico?” As respostas não eram
agradáveis e nem demoravam.
Saíam à velocidade de “canhão e
palavrão”...com sequência de
cenas desagradáveis e manguitos
de estremecer o chão e os quatro
cantos da praça de Água de Pau,
na passagem do autocarro com os

CONCLUSÃO: Há 504 anos, como
vila [1515-2019] que este lugar
seduz e deslumbra aqueles que
têm olhos de ver...na cara!
Mas aos primeiros que aqui chegaram, o que os seduziu mais
foram os seus recursos hídricos e
os seus terrenos férteis !

Foto: Renato Custódio

Por: RoberTo MedeirOs

Imagino M. Afonso Pavão num
barco, com a sua e outras famílias,
sonhando com a oportunidade de
melhores dias para a sua vida,
nestas ilhas...num dia assim, de
mar chão e o azul do céu espelhado na água...deparando-se com
uma enseada destas, com uma
praia de areia, rasgada por uma
cascata de água transparente,
deslizando por um enorme pau de
madeira tombado na falésia - daí
o topónimo Água de Pau. Com
certeza que ﬁcaram todos seduzidos por este lugar. De tal forma
que Manuel Afonso Pavão, um dos
nobres de Portugal, se estabeleceria mesmo nas terras vizinhas a
este porto, que ganharia o seu
nome, e, se tornaria o primeiro
porto da Vila de Água de Pau.
Um dia visitei este lugar, (Abril
2005) acompanhado pelo Professor José Hermano Saraiva. Este,
olhando esta praia do alto da
escadaria de acesso à praia, não
aceitando bem o facto das antigas
embarcações terem entrado por
esta praia, como eu lhe transmitia,
pediu-me que o ajudássemos a
descer até ao pé da antiga cascata
d'água, na enseada recortada da

passageiros, debruçados na janela
e apontando com o dedo indicador para o chão...”foi aqui...foi
aqui?
• Há quem interprete esta lenda
com ofensa à terra e às suas
gentes. No entanto, encontramos
nalgumas quadras do folclore
pauense a história comentada à
laia de desgarrada, constituindo já
parte da herança cultural e etnográﬁca desta terra. Citarei duas
quadras só:
Eu fui a Água de Pau / E, o vinho
não era mau, sete vezes molhei o
bico. / Diga-me lá tia Maria, se foi
nessa freguesia, /Que a porca
furou o Pico?
E a resposta era assim:
Se a porca furou o Pico, / Aqui
nesta freguesia, então vos digo, /
Pois sim, tendes toda a razão
/ Agora só falta furar a porca da
sua mãe!
CONCLUSÃO: Há 504 anos que
esta Vila de Água de Pau faz história contada pelos seus populares e
referenciando os seus lugares
belos desde a Galera à Serra e
desde a Amoreirinha ao Monte
Santo.
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ESL/ EBI DE LAGOA

4º Curso de Formação para professores sobre Geocaching
como ferramenta educativa

dária da Lagoa, entre 15 e 17 de
julho (janela formativa para professores), o 4º curso de formação,
certiﬁcado, para professores que
lecionam em escolas dos Açores,
sobre: Geocaching – Uma ferramenta educativa (4). Encontravam-se inscritos vinte e dois
professores, de dez escolas da ilha
de S. Miguel, nomeadamente: de
Ponta Delgada (ES Domingos
Rebelo e EBI Roberto Ivens), da
Lagoa (ESL), da Vila Franca (EBS
Armando Cortes Rodrigues), de
Água de Pau (EBI), de Ponta Garça
(da EBI), da Ribeira Grande (ESRG),
dos Arrifes (EBI dos Arrifes), do

Jogo do 24

Nordeste (EBS), das Capelas (EB da
Vila das Capelas), da Maia (EBI) e
de Rabo de Peixe (EBIRP).
Participaram professores de
diversas áreas disciplinares, em
particular: português, inglês, ﬁlosoﬁa, matemática, físico-química,
ciências-naturais, biologia, geologia, geograﬁa, educação física,
educação visual e história. Integrada nesta ação formativa, realizou-se uma visita de estudo, no
concelho de Lagoa, onde os formandos, para além de visitarem o
ExpoLab e o OVGA-Casa dos Vulcões, também participaram num
evento
oﬁcial de Geocaching
(GC88EFB – Geocaching – Uma
ferramenta educativa) e encontra-

ram treze de caches (de sete tipos
diferentes), nomeadamente: caixas tradicionais, multi-caches, letter-box, caches enigma, cache
virtual, cache wherigo e earthcaches.
Este curso foi promovido pelo
Newrónio, centro de formação da
Escola Secundária da Lagoa, sendo

sido formador o professor Luis
Filipe Machado, coordenador do
Clube de Geocaching desta Escola.
Também e no âmbito da formação
para professores, relativa ao Geocaching como ferramenta educativa (em contexto escolar), foi
realizado, no mês de julho e também na Escola Secundária da

Atividades na EBI de Lagoa

3 Padre João José do Amaral, o Departamento
Curricular de Matemática e Ciências levou a
cabo, à semelhança dos anos anteriores, mais
um torneio do Jogo do 24, no qual participaram doze alunos de turmas do 2º ciclo.
Trata-se de um jogo matemático que tem
por objetivos: treinar o cálculo mental relacionando números entre si, estimular o cérebro
melhorando as capacidades matemáticas, a
atenção e a concentração, e ainda criar o gosto
por aprender Matemática de forma divertida.
Os vencedores deste ano foram Pedro Freitas, do 6.°E; Martim Costa, do 6.°G, e Rodrigo
Ferreira, também do 6.°G (primeiro, segundo
e terceiro lugar, respectivamente). Parabéns!

Luis Filipe Machado e
Marco Pereira

Clube de Proteção Civil Premiado

O Clube de Proteção Civil da EBI de Lagoa re-

cebeu, das mãos do Secretário Regional da Saúde,
numa cerimónia realizada no dia 14 de junho, um
manequim de suporte básico de vida, como prémio decorrente do 2º Concurso de Ideias promovido pelo Serviço Regional de Proteção Civil e
Bombeiros dos Açores, destinado a todos os Clubes de Proteção Civil do arquipélago, no qual obteve o 3º lugar.
O prémio assume um estímulo à continuação
do desenvolvimento das atividades que, com
muita relevância, o clube implementou ao longo
do ano letivo.

No dia 13 de junho, na Biblioteca da EB e,

Lagoa, um Workshop sobre Geocaching, no âmbito dos” enconTopa
Tape,
da
tros”
responsabilidade do programa
Pro-sucesso, organizado pela Direção Regional da Educação.

Fotos: EBIL

Realizou-se, na Escola Secun-

Fotos: CGESL

Diário da Lagoa | agosto 2019

Mostra de falcoaria

No último dia de aulas (14 de junho), alu-

nos, professores e funcionários da EB 2,3
Padre João José do Amaral tiveram oportunidade de assistir, no campo de jogos da Escola,
a uma demonstração com aves de rapina.
À semelhança do ano letivo anterior, a D.
Sandra Calado e os seus ﬁlhos, Cláudia e
Daniel, trouxeram à Escola um falcão e uma
águia com os quais convivem diariamente,
fazendo-os voar perante o olhar maravilhado
dos que puderam presenciar o momento.
Proporcionaram momentos únicos aos
presentes, que tiveram a oportunidade de
aprender sobre as características destes
fantásticos animais, e a possibilidade de
contactar directamente com eles.
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OPINIÃO/ SAÚDE

Manuel Bonifácio Medeiros
Carreiro: o benemérito da
típica Mercearia Açoreana da
Vila de Água de Pau

Manuel Bonifácio Medeiros

Carreiro nasceu a 5 de junho de
1932, na Vila de Água de Pau,
sendo ﬁlho de Manuel dos Santos
Carreiro e de Maria Valentina de
Medeiros, esta natural dos Estados Unidos da América [de Bristol], e Manuel dos Santos
Carreiro era, por sua vez, natural
do lugar da Caloura, Vila de Água
de Pau.
Os avós maternos, Manuel Bonifácio não conheceu, em virtude
de terem morrido relativamente
novos: o avô materno morreu
mesmo em Bristol, nos Estados
Unidos da América, já a avó
materna morreu na ilha de São
Miguel, em virtude de uma
doença contraída na altura. Os
paternos viveram sempre na
Caloura, chamando-se Manuel
dos Santos Carreiro e a avó Corbina Correia, vivendo sempre na
Caloura, inclusive. Como irmãos
teve duas raparigas e um irmão:
Maria José Carreiro, Maria Valentina Carreiro, dona de uma Ourivesaria, e Evaristo Carreiro, tendo
havido mais que morreram, contudo, muito pequenos. São estes
naturais, todos, de Água de Pau.
Como ﬁlhos teve duas ﬁlhas e
um ﬁlho: Aura Maria Vieira Carreiro, José Manuel Vieira Carreiro
e Paula Maria Vieira Carreiro,
todos naturais de Água de Pau,
sendo a esposa do Sr. Manuel
Maria Ernestina Vieira, natural de
Água de Pau.

Foto: DR

Ilustre e antigo comerciante da
Vila de Água de Pau, começou,
muito novo [com pouco mais de
dez anos], a trabalhar no estabelecimento Cova da Onça, em
Água de Pau, na altura sob a
gerência dos tios do ilustre
pauense Manuel Egídio de
Medeiros. Trabalhou lá durante
largos anos, tendo depois aberto
um estabelecimento por sua
conta, a chamada Mercearia Açoreana, situada na Rua da Arrochela, em Água de Pau, bem no
centro da freguesia, onde trabalhou durante quarenta e oito
anos.
Com a quarta classe, apenas,
trabalhava, registe-se, sete dias
por semana, das seis da manhã às
onze da noite, sem parar, ressalvando-se apenas os domingos
[em que trabalhava até às 13
horas] e, excepcionalmente, em
dias especiais, em que abria até
às 13 horas, também, como é o
caso das festividades em honra
da padroeira Nossa Senhora dos
Anjos, em agosto. Tirava, por
inteiro, o dia em que se assinalava a procissão em Honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres,
em Ponta Delgada, onde ia de
manhã, às 10 horas, com a família
para Ponta Delgada, almoçando
sempre no mítico “Alcides”, e
vendo a procissão depois, com a
família.
Estimado e respeitado por toda
a comunidade, Manuel Bonifácio
Medeiros Carreiro vendia, na sua

loja, vinhos, tabacos, açúcar,
sabão, óleos, toda a qualidade de
mercearia de antigamente,
havendo, inclusive, uma taberna
dentro da própria, registe-se.
Sempre muito trabalhador, sempre servil, educado, e respeitador
e respeitado em toda a parte, era
um assíduo, quando tinha tempo,
frequentador do Jardim de Nossa
Senhora dos Anjos, junto com os
seus grandes amigos de Água de
Pau: António de Reis, amigo leal,
Manuel Egídio de Medeiros e
Pedro Carreiro dos Santos.
Exerceu, durante a presidência
do Sr. Virgínio Moniz, as funções
de Secretário na Junta de Freguesia de Água de Pau, conta-nos,
em declarações ao jornal Diário
da Lagoa, Ernestina Vieira e o
próprio Manuel Bonifácio, este
que também foi membro integrante, no tempo do padre Mota,
ilustre pároco que serviu em
Água de Pau, de uma comissão
destinada à recuperação/construção do salão paroquial da Igreja
de Nossa Senhora dos Anjos.
Tesoureiro, muitos anos, da Sociedade Filarmónica Fraternidade
Rural, Manuel Bonifácio Medeiros Carreiro teve como ﬁlho José
Manuel Vieira Carreiro, um
grande ajudante na Merceria
Açoreana, sendo que, mais tarde,
este herdou, mais ao lado, na
mesma rua, na Rua da Arrochela,
a veia de comerciante, adquirindo, pelos seus próprios meios,
um imóvel, onde abriu o chamado Minimercado JAFRA, de
que é proprietário.
Por último, registe-se que a
Merceria Açoreana foi, de facto,
e para todos os efeitos, uma mercearia benemérita com um proprietário trabalhador, mas, mais
do que trabalhador, benemérito:
“matou a fome a muita gente”,
diz-nos Ernestina Vieira, emocionada. Como? Não cobrando as
dívidas a quem as tinha à Mercearia Açoreana. A pobreza alastrava, era forte e pulsava,
sobretudo em Água de Pau, mas
o chamado «ﬁado» era dado, não
cobrando, o Sr. Bonifácio, muitas
vezes, nada pelos produtos a
quem mais necessitava, e, com
isto, “matando a fome a muita
gente que não podia”, por todos
os meios, pagar.
DL/JTO
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Intoxicações Alimentares

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

É verão, está calor, há que

aproveitar os dias de praia, os passeios no campo, os piqueniques,
os churrascos… ir de férias... Mas
é importante ter presente que
esta também á a altura do ano
mais propicia a intoxicações
alimentares. As temperaturas elevadas favorecem a propagação de
microrganismos como bactérias e
parasitas, nos alimentos levando á
sua deterioração. Ao serem consumidos estes alimentos provocam
doença. Os primeiros sintomas
podem ser percebidos logo após a
ingestão de alimentos contaminados ou surgir horas ou mesmo dias
mais tarde. Estes sintomas traduzem-se, geralmente em diarreia,
náuseas, vómitos, dores de barriga
e estomago, febre, dores de
cabeça, entre outros.
Em alguns casos estes sintomas
revertem espontaneamente após
alguns dias, mas se persistirem ou
ocorrerem outros sintomas como
sangue ou muco nas fezes e alterações neurológicas deverá recorrer ao seu médico pois algumas
infeções podem ser graves e necessitarem de internamento hospitalar.
Se ﬁzer parte de um grupo de
risco como bebés, crianças, grávidas, pessoas com o sistema imunitário enfraquecido ou idosos deve
consultar o seu médico com maior
brevidade.
Por isso, nesta época de verão
deverá ter mais cuidados na seleção, higienização, preparação e
armazenamento dos alimentos de
forma a prevenir intoxicações
alimentares.

Em dias quentes e nos passeios
de verão aconselha-se a evitar o
consumo de ovos, iogurtes, leite,
sobremesas
láteas,
queijos
macios, marisco, ﬁambre, mortadela e produtos similares, carne e
peixe malcozinhados, patés, sanduíches pré-embaladas, molhos
(maionese, natas e outros), bolos
com creme/chantilly…
Opte por alimentos que corram
menor risco de contaminação
como a fruta, o pão, as bolachas e
outros alimentos secos. Os alimentos que estavam no frigoríﬁco
devem ser transportados e conservados no frio.
Não esquecer que o consumo
de água é fundamental, especialmente nos dias mais quentes, de
forma a evitar a desidratação. Os
sumos de frutas naturais são também uma boa opção.
Minimize os riscos:
- Lave frequentemente as mãos
- Seja seletivo na escolha dos alimentos que consome, rejeite os
de aparência duvidosa.
- Mantenha as medidas de higiene na preparação e conservação dos alimentos.
- Lave cuidadosamente os alimentos a serem consumidos crus.
- Cozinhe muito bem carnes e
peixes, evite os “mal passados”
- Mantenha sempre separados
os alimentos cozinhados dos alimentos crus.
- Consuma os alimentos num
curto espaço de tempo após a sua
confeção e guarde sobras no frigoriﬁco em recipiente fechado.
- Evite a exposição dos alimentos
a mosquitos e outros agentes de
contaminação.
- Caso faça refeições fora casa,
veriﬁque as condições de higiene
do local
- Antes de ingerir alimentos embutidos, veriﬁque o prazo de validade e as condições de
armazenamento. Nunca ingira alimentos provenientes de latas que
estejam "inchadas", pois isto revela a proliferação inadequada das
bactérias.
Atenção!
Ao viajar, especialmente para um
país exótico deve tomar precauções acrescidas para evitar intoxicações alimentares. Marque uma
consulta do viajante.
Foto: DR
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“Os Quiridos” da Vila de Água de Pau: a criatividade e o
engenho em nome da cultura de um povo

João Baganha Cabral é o presidente da Direção e fundador da Associação Recreativa e Promotora de Eventos Culturais “Os Quiridos”.

O jornal Diário da Lagoa esteve

na Vila de Água de Pau, onde falou
com o presidente da Direção da
Associação “Os Quiridos” - Associação Recreativa e Promotora de
Eventos Culturais, sendo que João
Baganha Cabral, presidente e fundador da dita associação, escolheu
o termo “Quiridos”, precisamente
devido à relação que esse termo
em especíﬁco tem com a Vila de
Água de Pau.
“Porque não ser uma coisa da
nossa terra? Uma coisa mais
nossa? Então, optei por “Os Quiridos”, que é um termo usado, e que
tem a ver com a forma como nós
dizemos “Querido” - é uma forma
de se ser mais próximo da pessoa”,
refere, sendo, assim, uma forma
de transmissão de afecto da associação “Os Quiridos” para com a
população pauense, onde a dita
associação está, aliás, sediada.
A Associação “Os Quiridos” - Associação Recreativa e Promotora
de Eventos Culturais - foi fundada
a 8 de janeiro de 2013, sendo o
seu visionário e fundador João
Baganha Cabral, que foi coadjuvado por outras pessoas. “Umas
ainda estão cá, outras já não”,
refere.
“Nós somos um grupo de amigos, estamos aqui para trabalhar,
e para nos divertirmos acima de
tudo, e é isso que nós temos feito”,
acrescenta, assumindo que a fundação da dita associação assentou
na seguinte premissa: fazendo,
João Baganha Cabral, parte,
outrora, do chamado Grupo
Jovem Pauense, grupo que se destacava pela sua dinâmica e polivalência no âmbito das suas

atividades, a verdade é que, João
Cabral, por “motivos proﬁssionais”
abdicou daquela que foi a associação que esteve na origem de todo
o seu processo associativista e
criativo, custando-lhe, tal decisão,
“bastante”.
Já com a vida mais estabilizada e
organizada, criou “Os Quiridos”,
achando “que Água de Pau precisava de algo mais cultural”.
“Desde que a nossa associação
apareceu a intenção foi mexer
com a população e qualquer atividade que nós fazemos atualmente
abrange a população. E isso é
bom, porque mexe com as pessoas, leva o bom nome da freguesia para fora, mas também o
concelho”.
Quando começou, a associação
arrancou com a chamada Marcha
dos Santos Populares. Marcha
que, registe-se, é bianual, havendo
um ano de interregno. Mas, ao
longo dos anos, foram várias as
atividades que foram surgindo: o
Festival de Sopas, os Jogos Sem
Barreiras, sendo esta última uma
que “envolve muita logística” e
apoio ﬁnanceiro, o que é sempre
complicado. Também, em 2018,
houve o chamado Jantar dos
Namorados, para seniores, no Dia
dos Namorados, sendo esta uma
atividade “muito boa, foi a primeira gala. No entanto, este ano,
perguntaram-nos se ia haver ou
não, mas, em princípio, para o ano
[2020], haverá novamente, se
assim a associação entender”,
revela.
Sempre a pensar na freguesia, e
tentando fazer algo diferente, foi
feita, também a convite da Câmara
Municipal de Lagoa, uma pequena

recriação histórica das lavadeiras.
Pensando em grande, “não conseguindo fazer mais” por falta de
apoio ﬁnanceiro, a verdade é que
João Baganha Cabral cria, através
d’ “Os Quiridos” uma dinâmica
bastante própria em Água de Pau.
Como principais desaﬁos, o presidente da Direção destaca a parte
ﬁnanceira e os desaﬁos correntes
da veia criativa, isto numa associação com cerca de duas dezenas de
membros.
“O bichinho não morre, os anos
vão avançando”, mas as ideias
ﬂuem, e uma delas é levar “o Teatro avante”, complementa.
“Tem sido uma batalha, tem sido
uma batalha para termos um
espaço digno, onde esta freguesia,
em anos anteriores já teve: estou
a falar do Auditório Ferreira da
Silva, que, infelizmente, está no
estado em que está. Tem sido uma
batalha num bom sentido, através
da nossa Junta de Freguesia, que,
aliás, atualmente, é a entidade

certa para lutar por aquele
espaço”, assumindo que “há que
pensar no potencial da nossa freguesia”, frisa.
Relativamente ao projeto em andamento para o Auditório Ferreira
da Silva, João Cabral diz que “se for
um espaço polivalente há atividades que vão perder a qualidade,
nomeadamente na parte do
espectáculo. Não se pode de
forma alguma montar um bom
espectáculo em palco, onde
vamos ter um piso recto, ou seja
direito. Não se vão reunir as condições para o espectador. Há que
ter uma boa sensibilidade para
isso. Como já disse, Água de Pau
tem um bom potencial para essa
vertente [do espectáculo]. Agora,
se querem fazer daquele espaço
polivalente, vão ganhar as festas,
os jantares. É isso que pretendem?”, pergunta.
“Os Quiridos” receberam, realcese, um Diploma de Mérito, por
parte da Junta de Freguesia de

Fotos: DR

Água de Pau no passado dia 11 de
março, sendo que, contudo, João
Baganha Cabral, quando questionado acerca da receptividade e do
acolhimento da associação na sua
terra, bem como das suas atividades, é peremptório.
“Os santos da casa não fazem milagres”.
“Somos bem recebidos, somos.
Somos recebidos pelos familiares
das pessoas que participam connosco, temos todo este apoio. De
um modo geral, posso dizer que
sim. Poderíamos ter mais, claro
que é de realçar o apoio que nós
temos quando vamos para fora e
isso foi bastante notório recentemente com a ida da nossa marcha
à ilha Terceira pelo segundo ano”,
terminando com um alerta:
“Nunca deixem de apoiar qualquer associação, porque é a Cultura, é a História do nosso povo”.
DL/JTO
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Gonçalo Rodrigues, piloto do Clube Náutico de Lagoa,
é o novo campeão mundial de Jet Ski, em GP3

O piloto açoriano Gonçalo Ro-

drigues sagrou-se campeão do
mundo de Jet Ski na categoria
GP3.
O atleta do Clube Náutico de
Lagoa venceu duas das três mangas da etapa italiana do circuito do
Campeonato Mundial de Aquabike, que se disputou em Olbia,
Itália, nos dias 1 e 2 de junho,
sendo um verdadeiro exemplo de
persistência e dedicação na modalidade náutica de Jet Ski, provando
que é possível alcançar elevados
Pub.

patamares, servindo de estímulo a
outros atletas.
Gonçalo Rodrigues, atleta de 19
anos, tem distinguido o nome do
concelho da Lagoa, elevando o
mesmo a um patamar mundial, ao
defrontar atletas do mais alto nível
técnico da modalidade de jet ski.
Considerando o elevado mérito
desportivo de Gonçalo Rodrigues,
bem como os resultados e títulos
alcançados, o Município de Lagoa
congratulou o atleta, reconhecendo-o pelo seu contributo na valorização e divulgação do concelho

da Lagoa, ao mais alto nível mundial.
A Câmara Municipal de Lagoa
entregou assim um voto de congratulação ao jovem Gonçalo
Rodrigues, numa cerimónia que
decorreu no Portinho de São
Pedro, junto à sede do Clube Náutico de Lagoa e que contou com a
presença da Presidente da edilidade.
O piloto, que foi recebido em
festa no regresso a São Miguel,
adiantou que este era um sonho
pelo qual há muito lutava. Gonçalo

Rodrigues diz-se feliz, sendo o culminar de muito trabalho, de muitos anos.
Recorda o piloto que quando começou disse que queria deixar a
sua marca no jet ski mundial e o
objetivo está agora cumprido.
De salientar que, na classe GP3,
Gonçalo Rodrigues já conseguiu
por três vezes o título de campeão
europeu e agora o alcança o titulo
mundial.
O piloto açoriano recorda que,
de futuro, espera conseguir os
mesmos resultados no GP2 e depois no GP1. Agora são precisos
apoios para uma nova moto, uma
vez que estas categorias são ainda
mais exigentes.

Fotos: CML
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Freguesia do Cabouco comemora o seu 39º aniversário
a 15 de setembro próximo

Adriano Costa, presidente da Junta de Freguesia do Cabouco.

A freguesia do Cabouco come-

mora este ano o seu trigésimo
nono aniversário, mais particularmente a 15 de setembro de 2019.
A Junta de Freguesia do Cabouco,
presidida por Adriano Costa, pretende, com efeito, assinalar essa
efeméride com um conjunto de
atividades alusivas às comemorações do aniversário da freguesia,
nomeadamente com a realização
da segunda edição da Taça de
Futsal “Cabouco Freguesia”, havendo também a inauguração da
requaliﬁcação do Polidesportivo
do Cabouco, que sofreu obras de
requaliﬁcação e que agora está
dotado para a prática desportiva
na sua totalidade.
O jornal Diário da Lagoa esteve
à conversa com o presidente de
Junta da Freguesia do Cabouco,

Adriano Costa, que nos adiantou,
em declarações, alguns dos projetos em curso no Cabouco, como é
o caso da requaliﬁcação da sede
da Junta da Freguesia.
“As obras que estão em curso,
nomeadamente a da requaliﬁcação do espaço, da casa-mãe, como
nós lhe chamamos, consistem em
nós a dotarmos de um atendimento muito mais eﬁcaz, um atendimento virado para o século XXI,
com acesso para pessoas portadoras de deﬁciência. Também, ao
mesmo tempo, nós vamos criar
duas salas para formação e para
pequenas conferências, sessões
de esclarecimento e, em simultâneo, será criado no mesmo edifício a biblioteca, a chamada
Biblioteca de Freguesia”, anuncia.
Referindo ser “um investimento
que fazia parte do compromisso

Foto: DL

que nós assumimos em 2017, no
nosso programa que nós apresentámos à população”, o autarca
conta que “haviam lá [no dito programa eleitoral] três espaços que
nos informamos que iriam ser
requaliﬁcados: o espaço da junta;
o polidesportivo e o parque de
merendas, que só será requaliﬁcado em 2020. Efetivamente, não
pode ser feito tudo no mesmo
ano. São investimentos que requerem e têm algum custo, e tem de
haver alguma contenção”.
Já com Adriano Costa, o Cabouco
tem vindo a desenvolver algumas
atividades, como é o caso do
Corso Carnavalesco, todos os
anos, e do Cabouco Land, cartaz
turístico e cultural, “que é um
marco na freguesia”. Este ano,
inclusive, haverá duas exposições
em simultâneo: uma exposição

comercial e uma exposição da raça
Holstein Frísia.
“A nossa preocupação é cumprir
na totalidade o compromisso
assumido com os cabouquenses
em 2017. Neste momento,
quando ﬁzemos dezoito meses de
mandato já cumprimos com 50%
dos 37 compromissos que nós efetivamente prometemos às pessoas. Inclusive, o ano passado
inaugurámos o Posto de Atendimento Agrícola na freguesia”,
sublinha, sendo que este, segundo
dados, tem tido cerca de vinte a
trinta atendimentos mensais,
sendo um marco importante e
uma aposta do executivo da Junta,
com o apoio da Direção do Serviço
de Desenvolvimento Agrário.
Em termos de desaﬁos ou obstáculos inerentes, Adriano Costa
revela que se está a olhar “para as
condições do piso das ruas da
freguesia. Há muitos anos que elas
estão desgastadas e que penso
que a médio-longo prazo teremos
que olhar para o melhoramento
deste piso no interior da freguesia.
Por outro lado, nós também estamos com alguma atenção na questão habitacional. Eu acho que
seria, com as entidades competentes, uma aposta no sentido de
se criar umas habitações sociais
dentro da legislação em vigor, mas
que pudesse vir a solucionar
alguns casos sociais na freguesia”,
considera, acrescentando ser o
Cabouco uma “freguesia rural”
que “está muito bem dotada” em
termos de infraestruturas ou insti-

tuições.
Uma situação corrente são os
maus cheiros na freguesia do
Cabouco, e sobre isso Adriano
Costa adianta que “as explorações
estão legalizadas”.
“O que tem havido sempre é um
maior acompanhamento das entidades competentes na sua ﬁscalização”, complementando que, no
entanto, “eu acho que devemos
ter mais atenção no futuro, e hoje
é um realidade, a freguesia é
muito procurada em termos habitacionais. Nós temos notado que
o Cabouco tem crescido bastante
em termos habitacionais. Hoje, há
uma grande procura de pessoas
para residirem naquela freguesia”,
cujo ponto forte é o beneﬁciar da
localização na periferia da Lagoa.
“O Cabouco está num enclave.
Está a dez minutos de cada concelho”, considera, sendo que pelo
seu “aspeto geográﬁco está sendo
beneﬁciada nesse sentido”, acrescentando-se o ser “uma freguesia
calma”.
No que diz respeito, mais ou
menos a meio do seu mandato, a
uma
futura
recandidatura,
Adriano Costa admite “que lhe
têm perguntado muito isso”, mas
ainda acha que o mais importa é
“cumprir os trinta e sete compromissos que eu assumi para com a
população do Cabouco”, termina.
DL/JTO
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Casa da Água Trail Point com
1000 visitas

Fotos: CML

Atletas da AJCOD na
IX Festa Nacional de
Mini Basquete

Foto: AJCOD

A Casa da Água Trail Point, si-

tuada no lugar dos Remédios,
freguesia de Santa Cruz, concelho
de Lagoa, assinalou a visita
número 1000.
A autarquia lagoense quis destacar esta marca, tendo atribuído
um certiﬁcado e um kit de merchandising a Sara Vieira, residente
em São Miguel há 17 anos, como
forma de reconhecimento pela
sua passagem pela Casa da
Águam, revelou uma nota de
imprensa do município lagoense.
Na ocasião, estiveram presentes
o vereador da área do Turismo e
Desporto da Câmara Municipal de
Lagoa, Nelson Santos, o representante do CALAG – Clube de Atletismo da Escola Preparatória da
Lagoa e patrono do Casa da Água,
Luís Guimarães, e o responsável
pela gestão do departamento técnico de aprovisionamento da empresa Fromageries BEL, Rui
Calouro.
A Casa da Água Trail Point, inaugurada a 4 de junho de 2018, é
fruto da proposta vencedora da
primeira edição do Orçamento
Participativo Jovem de Lagoa de
2016, proposta da autoria do
CALAG e que contou com a colaboração da Fromageries BEL, através da cedência do espaço à
autarquia em regime de comodato, sendo que a intervenção efe-

tuada pela autarquia consistiu na
execução de uma nova instalação
elétrica, dotando o espaço de rede
wi-ﬁ e central meteorológica, procedendo, ainda, à reparação de
paredes, pavimento e pinturas.
A Câmara Municipal dotou,
assim, o edifício do conforto necessário para quem o visita, não
descurando a informação para a
rede integrada de trilhos “Rota da
Água”. O espaço possui, adicionalmente, uma zona de descanso
numa varanda exterior para contemplação, um espaço de informação ambiental, estacionamento de
bicicletas, disponibilidade de água
para enchimento público de garrafas e internet.
Apesar da maioria dos visitantes
serem residentes na ilha de São
Miguel, a Casa da Água conta também com turistas de várias nacionalidades,
como
alemães,
franceses, espanhóis e americanos. Alguns dos números apontados nos dados estatísticos
efetuados pela autarquia referemse, também, a pessoas que se deslocam ao Trail Point para participar
em eventos, como atividades desportivas, workshops e apresentações.
De acordo com o vereador da
autarquia de Lagoa, “a Casa da
Água apresenta uma dinâmica
própria, estando a evoluir de
forma consistente. Comprova-o a

aﬂuência crescente ao longo da
sua existência, com os eventos
temáticos a representarem 32%
do seu volume de acessos.
Recorde-se a apresentação dos trilhos homologados, do projeto de
segurança dos trilhos, do projeto
AGIR, da celebração do Dia da
Água, a peregrinação a Compostela e, no próximo ﬁm de semana,
do workshop de escalada.”
Acrescenta, o vereador, que “em
curso está a sua certiﬁcação, pelo
Governo Regional, enquanto parceiro dos parques naturais dos
Açores, e a sua remodelação e beneﬁciação do parque de estacionamento e estruturas de apoio”.
“Para o ano de 2020, trabalharemos no sentido de dotar o concelho de Lagoa de trilhos
pedestres homologados em todas
as freguesias, unindo o concelho
em rotas desde os 0 metros aos
947 metros. Sem dúvida, mais que
um logótipo, é um lema que conduz toda a atividade do desporto
municipal. Trabalharemos, ainda,
no sentido de promover o turismo
inclusivo com a disponibilização de
meios e recursos que possibilitem
a portadores de mobilidade reduzida acederem a partes do trilho
mais visitado do nosso concelho, a
Janela do Inferno”, revelou Nelson
Santos.
Foto: CML

A Associação Juvenil Clube

Operário Desportivo (AJCOD)
participou no Torneio Nacional
de Minibasquete, que se realizou
na ilha Terceira, entre 28 de
junho e 2 de julho, alcançando
bons resultados em todos os
escalões. Nos escalões de mini
10 femininos e masculinos e mini
12 femininos, as equipas do
AJCOD ﬁcaram em 1º lugar, já no
escalão de mini 12 masculinos
alcançaram um honroso 2º lugar.
De salientar que os dois atletas
da AJCOD, Apolo Caetano e Isabel Amaral, foram nomeados
como os jogadores mais valiosos
do torneio, que lhes valeu a convocatória para representar a
Seleção dos Açores na IX Festa
Nacional de Minibasquete, que
se realizou de 3 a 7 de julho, em
Paços de Ferreira, tendo sido

acompanhados pela treinadora
Filipa Ponte.
Nesta competição, a seleção
feminina açoriana terminou em
1º lugar, do seu grupo e a masculina em 2º lugar. No último dia do
evento, para além da cerimónia
de encerramento, houve concursos de lançamentos e de drible e
a realização de jogos All Star, que
contaram com a presença dos
atletas da AJCOD nas equipas
tecnicamente mais evoluídas.
Pela primeira vez, os Açores
participaram nesta festa, onde
estiveram presentes seleções de
todos os distritos do país, no
escalão de mini 12. A comitiva
açoriana contou com 16 atletas,
dois dos quais lagoenses da
AJCOD e 5 treinadores, uma das
quais lagoense, treinadora do
AJCOD.

Câmara entrega voto
de congratulação
A presidente da Câmara Mu-

nicipal de Lagoa entregou o voto
de congratulação, aprovado por
unanimidade, em reunião de
câmara, à atleta lagoense do
Centro de Karaté de Lagoa (CKL)
Sara Pereira, pelos resultados
alcançados, ao longo do seu percurso desportivo e que são fruto
do seu trabalho e dedicação,
numa cerimónia que decorreu
no Polidesportivo da freguesia
de Nossa Senhora do Rosário.
Tratou-se de uma forma de reconhecer o contributo que a
atleta tem tido no desenvolvimento desportivo do concelho,
com as excelentes classiﬁcações
que tem alcançado na modalidade de karaté, a nível regional e
nacional.

Em 2018, Sara Pereira alcançou
o título de campeã nacional, no
escalão de Iniciados e, já este
ano, sagrou-se campeã regional,
título que lhe proporcionou participar na prova nacional, que
teve lugar no dia 27 de abril, na
Mealhada, onde a sua prestação
lhe valeu o distinto título de campeã nacional, na categoria kumité juvenil feminino (- 45
quilos).
A presidente da autarquia destacou o trabalho do Centro de
Karaté de Lagoa ao longo dos
últimos 18 anos, com uma forte
aposta na formação, tendo dirigido uma palavra de apreço e
agradecimento ao treinador
António Moniz pelo notável trabalho que tem desenvolvido
junto das crianças e jovens.
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CDOL com balanço positivo de mais uma época

Imagens de alguns dos momentos da época e de algumas conquistas nas várias modalidades do CDOL.

Terminada mais uma época

desportiva do Clube Desportivo
Operário de Lagoa (CDOL), o
balanço é claramente positivo.
Fundado em 2016, o CDOL começou com o atletismo, ao qual se
juntou o ciclismo, o trail e montanhismo.
José Branquinho, um dos fundadores do clube, ao Jornal Diário da
Lagoa, destaca o trabalho que tem
sido feito essencialmente na formação.
Esta foi uma época que contou
com cerca de 30 crianças e jovens,
sendo assim criados passos importantes de hábitos de vida saudáveis.
José Branquinho destaca, neste
campo, a colaboração dos próprios pais, que tem sido uma

grande ajuda na deslocação dos
próprios atletas, dando um importante e imprescindível apoio ao
clube.
Numa altura em que as novas
tecnologias são o maior obstáculo
entre os jovens e o desporto, José
Branquinho vê com agrado o elevado número de jovens a praticar
desporto.
O clube tem num total cerca de
70 atletas, divididos pelas várias
modalidades.
José Branquinho refere que a
aposta na abertura de novas
modalidades também foi importante, sendo que outras modalidades poderão ainda surgir no clube,
principalmente para competições
nacionais.
O presidente do clube lagoense
destaca igualmente o excelente

trabalho que sido feito pelo atleta
e treinador Márcio Azevedo, que é
o responsável pelo treinamento da
formação.
O atleta do CDOL, ao Jornal Diário da Lagoa, destaca os vários
títulos alcançados por atletas do
clube, nos vários escalões e modalidades, em provas de ilha, regionais e nacionais.
Márcio Azevedo salienta a evolução em termos de títulos regionais que aumentou em cerca de
oitenta ou mais por cento.
Outro destaque vai para o escalão de veteranos que tem ganho
cada vez mais adeptos, mais uma
aposta ganha do clube lagoense.
Sobre a formação, Márcio Azevedo recorda que os treinos são
feitos em Ponta Delgada, mas já
tentou, por diversas vezes, trazer

esse treinamento para a Lagoa,
mas diz ser necessário mais
esforço e força de vontade de
várias entidades, o que ainda não
tem sido possível.
O atleta/ treinador diz manter o
objetivo de conseguir um espaço
para que possam ser feitos treinos
de inverno, principalmente num
espaço fechado, mas não tem sido
fácil, tornando-se cada vez mais
importante essa garantia para,
também, ser possível aumentar o
ritmo de treino.
Márcio Azevedo recorda que a
primeira prova da próxima época
acontece já a 24 de setembro e os
preparativos têm de ser feitos com
antecedência para que os resultados possam ser positivos.
Em relação à época que agora
terminou, o também técnico do

pontos em 20 possíveis, em 2º
João Rui Rego e em 3º Rodrigo
Oliveira.
No pódio feminino, Daniela Oliveira classiﬁcou-se no primeiro
lugar, Victoria Cymbron em
segundo e Soﬁa Cymbron em terceiro.
No escalão de sub-8, venceu
Tiago Antunes, seguido de Inês
Amorim.
Nos sub-10, venceu Soﬁa Cymbron, seguida de Vasco Silva e
Dinis Caldeira.
Nos sub-12, Bernardo Gaspar
ﬁcou em 1º lugar, Francisco Torres
em 2º e Victoria Cymbron em 3º.

Nos sub-14, venceu Ricardo Torres, seguido de Vasco Amorim e
Vasco Faria.
Nos sub-16, João Rego ganhou o
torneio, Rodrigo Sousa ﬁcou no
segundo lugar do pódio e João
Medeiros no terceiro lugar.
Na categoria de sub-18, José Manuel Martins venceu o torneio, seguido de Mateus Machado e José
Soares.
Finalmente, no grupo de idade
sub-20, Rui Guerra foi o vencedor
e Ruben Ferreira ﬁcou em 2º.
No ﬁnal, foram entregues medalhas a todos os participantes presentes nesta jornada ﬁnal do

Torneio da Juventude, realizado na

Página 11

CDOL destaca a aposta na prova
de corta-mato, realizado no
“Cabouco 100 limites”, tendo sido
muito importante. Márcio Azevedo refere que esta será uma
experiência a repetir e que fará,
inclusive, parte do calendário do
campeonato de ilha de São
Miguel.
“No campeonato de corta-mato,
as três provas decorriam no parque urbano, na próxima época,
uma delas será na Lagoa”, recorda
Mário Azevedo, adiantando que
esta é mais uma boa aposta do
clube.
Por outro lado, outro dos destaques do trabalho realizado pelo
clube lagoense é a realização da
São Silvestre da Lagoa, que já vai
para a sua terceira edição. Uma
prova que conta também para o
Campeonato de Estrada da Associação de Atletismo de São Miguel.
Márcio Azevedo adianta que a
prova será, sem dúvida, o ponto
alto da época, sendo que a última
edição contou com cerca de 400
atletas, entre participantes na corrida e na caminhada.
“Já este mês a prova será publicada para que comecem as inscrições, sendo que são esperadas
algumas surpresas para a edição
deste ano”, refere o atleta e treinador do CDOL.
Já existem conﬁrmações, que já
ascendem a uma centena, sendo o
objetivo atingir o meio milhar de
participantes.
Recorde-se que o Clube Desportivo Operário de Lagoa foi fundado
a 16 de dezembro de 2016 por
José Branquinho e Márcio
Azevedo.
Os treinos de atletismo são
orientados pelo técnico/atleta
Márcio Azevedo.
DL

Adeptos do xadrez no “Torneio da Juventude” na Lagoa
O Convento dos Franciscanos,

em Santa Cruz, recebeu a última e
decisiva jornada do Torneio da
Juventude de São Miguel, organizado pela Associação de Xadrez da
Região Autónoma dos Açores com
a colaboração da Câmara Municipal de Lagoa.
A prova contou com a participação de 35 jogadores de diferentes
idades e diversos clubes da ilha. O
grande vencedor do torneio foi o
jogador Rui Guerra.
Os troféus atribuídos ao pódio
absoluto foram, desta forma, em
1º lugar para Rui Guerra, com 19

Cidade de Lagoa.

Foto: CML
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Alunos da Escola Secundária de Lagoa
realizam estágios no Continente

Foto: DL

A

Câmara Municipal de Lagoa

apoiou, à semelhança do ano transato,
a deslocação de 14 alunos da Escola
Secundária de Lagoa (ESL) a Portugal
continental no âmbito da bolsa “Jovens
à Descoberta”, direcionada para os alunos do ensino secundário, que frequentam o Curso de Ciências, dando a
oportunidade destes iniciarem o programa Ciência Viva no Laboratório –
Ocupação Cientíﬁca de Jovens nas
Férias, em diversas Universidades do
Porto e Lisboa.
Uma nota de imprensa da autarquia
dá conta que as alunas Mariana
Simões, Maria Pereira, Maria Braga,

Catarina Perry e Beatriz Pereira já se
encontram na cidade do Porto, a ﬁm de
explorarem o mundo laboratorial no
Centro de Investigação em Saúde e
Ambiente – CISA, onde irão vivenciar a
experiência de trabalhar e investigar
em laboratório, integrando, podemos
ler, simultaneamente, conhecimentos
técnico-cientíﬁcos de uma forma fácil e
divertida.
Nicolau Valente e Diogo Sousa estiveram, por seu turno, entre 30 de
junho e 6 de julho, no Instituto de Telecomunicações – IT de Lisboa, a estagiar
e Daniel Ponces estagiou, entre 7 e 14
de julho, no Instituto Superior de Engenharia – ISEP, no Porto, onde realizou

um conjunto de experiências, nos Laboratórios de Estruturas, Resistência de
Materiais, Física das Construções e Materiais de Construção.
A jovem Alexandra Silva teve a oportunidade de experienciar um estágio no
Instituto de Investigação e Inovação em
Saúde – I3S, na cidade do Porto. Já os
alunos Alexandre Mântua e Tomás
Tavares viajaram, na sexta feira passada, até Castelo Branco, onde
frequentarão o estágio no Instituto
Politécnico desta cidade, até dia 20.
Leonor Almeida viajou juntamente com
os colegas para Lisboa, para frequentar
estágio na Universidade Nova de
Lisboa. As alunas Filipa Vieira e Sara
Marques irão viajar, no próximo dia 21
de julho, para o norte do país, onde frequentarão o Centro Hospitalar de Trás
os Montes e Alto Douro, revela, ainda,
aquela nota de imprensa do município.
A Câmara Municipal de Lagoa considera fundamental apoiar estes alunos
lagoenses, sendo que, deste modo, a
autarquia, no âmbito do projeto das
Cidades Educadoras, assume o compromisso de proporcionar uma educação
inclusiva e de qualidade, ao longo da
vida dos estudantes lagoenses, assegurando que este direito seja reforçado
no importante trabalho educativo exercido pelas escolas, famílias e comunidade.

IN Lagoa com cartaz fechado

O cartaz do evento IN Lagoa, que irá

decorrer no dia 17 de agosto, no Convento de Santo António, em Santa Cruz,
Lagoa, tem já o seu cartaz fechado.
Além da artista cabeça de cartaz Jéssica Campos e do grupo musical “All
You Can Swing”, que atuará no claustro
do Convento, estão já conﬁrmadas as
presenças de dois DJs para animar a
noite no evento, que quer marcar a
diferença, este verão, em São Miguel.
O DJ Ekko atuará, assim, no palco
claustro, e o DJ Pedro Almeida no palco
secundário, instalado no jardim do
Convento. O grupo “All You Can Swing”
subirá ao palco do claustro do Convento, procurando um ambiente mais
intimista.
A cantora brasileira Jéssica Campos,
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ex-participante do X Factor Portugal e
do Ídolos Brasil, tocará em ambos os
palcos do evento. No palco claustro, ao
som do estilo Bossa Nova, Música
Popular Brasileira (MPB) e Samba, e, no
palco secundário, no jardim do Convento, a artista brasileira e a sua banda
animarão a noite ao som do Axê e Sertanejo, recorda aquela nota a que tivemos acesso.
O IN Lagoa é uma festa temática, inspirada nos elementos da natureza, em
que, todos os anos, o Convento de
Santo António e o seu jardim privilegiará, de forma alusiva, um destes elementos.
Este primeiro ano, a Água será o destaque da festa, que se pretende evocar
não só através de toda a decoração ,
mas também do dress code obrigatório
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NECROLOGIA
Freguesia de Santa Cruz

Maria do Carmo Torres Cabral
Nasceu: 06-04-1927
Faleceu: 24-06-2019

Freguesia do Cabouco

Augusto Pacheco Lima
Nasceu: 28-07-1976
Faleceu: 29-06-2019

Freguesia de Santa Cruz
(Emigrada no Canadá)

Ignez Soares
Nasceu: 01-07-1917
Faleceu: 01-07-2019

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Maria Exaltina Furtado
Nasceu: 20-05-1941
Faleceu: 05-07-2019

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Camilo Alberto Botelho
Nasceu: 29-03-1956
Faleceu: 10-07-2019

Freguesia de Nª Sª do Rosário
Maria Clementina Silva Pereira
Nasceu: 25-07-1923
Faleceu: 15-07-2019

Estatuto Editorial disponível na página
da internet em:
http://diariodalagoa.com

nota: Os conteúdos dos artigos de
opinião, aqui publicados, são da responsabilidade de quem os assina.
Os anúncios aqui publicados são da
responsabilidade dos respetivos anunciantes, salvo erro tipográﬁco.

Mais conteúdos aqui.
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PASSATEMPO

PASSATEMPO / HORÓSCOPO

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

A vida afetiva reﬂete diﬁculdades
no plano familiar. Seja prudente e mantenha o seu equilíbrio para poder encontrar
as melhores soluções.
A nível proﬁssional, valorize a formação contínua e procure expandir as suas
qualidades humanas intrínsecas de modo a
atrair muitos sucessos.

A vida afetiva encontra-se tranquila, estável e alicerçada na compreensão
entre as partes envolventes, resultado das
reestruturações efetuadas.
A nível proﬁssional, aproveite a
comunicação mais eﬁcaz para apresentar as
suas ideias e evidentemente conseguirá
alcançar os seus propósitos.

A vida afetiva estará em plena sintonia com o seu “Eu interior”. Sentirá vontade de vivenciar o lado mais misterioso e
profundo da existência.
A nível proﬁssional, poderá adotar
as melhores estratégias para poder colher
o resultado dos investimentos realizados no
passado recente.

A vida afetiva proporciona-lhe
novos contatos, essenciais para o seu crescimento. As amizades apoiarão a concretização dos seus objetivos.
A nível proﬁssional, através das
suas competências, procure parcerias e
amizades que lhe possam assegurar melhores rendimentos ﬁnanceiros.

A vida afetiva apresenta-se mais
tranquila e apoiada em atitudes tolerantes.
O autoconhecimento poderá contribuir
para a harmonização do seu “Ser”.
A nível proﬁssional, avance com
novos planos arrojados e aproveite o seu
otimismo renovado para ﬁnalmente colocar
as suas ideias em prática.

A vida afetiva evolui positivamente e subitamente poderá vivenciar um
romance encantador. Siga a sua forte intuição e proteja os seus sentimentos.
A nível proﬁssional, surgirão oportunidades para melhorar a sua condição
económica e serenamente acabará por
evidenciar as suas capacidades.

A vida afetiva revela alguns problemas em termos familiares, de qualquer
forma utilize a experiência adquirida e seja
sapiente nas suas posições.
A nível proﬁssional, procure
desenvolver os trabalhos com muita eﬁcácia para poder em breve recomeçar uma
nova temporada mais abundante.

A vida afetiva é importante para o
seu bem-estar. A família e o seu clã de amizade dão-lhe estabilidade, mas procure reavaliar as suas atitudes.
A nível proﬁssional, prepare o seu
futuro através de medidas competentes e
adote uma conduta merecedora de obter
os apoios cruciais para o sucesso.

A vida afetiva permite-lhe evidenciar a sua natureza sociável, charmosa e comunicativa. A sua capacidade de conquista
atinge um ponto culminante.
A nível proﬁssional, demonstre a
sua grande perspicácia em todos os assuntos relacionados com acordos. Os investimentos estão protegidos.

A vida afetiva estabelece contatos
interessantes. Embora seja uma pessoa
muito racional e pragmática, poderá vivenciar uma aventura “picante”.
A nível proﬁssional, seja conﬁante
e persistente para poder assumir novas responsabilidades na carreira que lhe trarão
bons resultados económicos.

A vida afetiva decorre serenamente e todas as questões familiares merecerão a sua melhor atenção. É tempo de
mostrar os seus sentimentos.
A nível proﬁssional, acredite nas
suas capacidades inatas e avance sem
medo de arriscar. Aproveite este período
protegido e de crescimento.

Gémeos (22/5 a 21/6)

Caranguejo (21/6 a 23/7)

Labirinto: Descubra o caminho correto.

Leão (24/7 a 23/8)

Virgem (24/8 a 23/9)

Soluções dos passatempos.

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva marca a necessidade de iniciar novas aventuras, através de
mudanças de hábitos, que trarão um
melhor ambiente ao seu quotidiano.
A nível proﬁssional, expanda a
capacidade de iniciativa e tome decisões
compatíveis com este período de oportunidades em termos da carreira.
Touro (21/4 a 21/5)

Descubra as sete diferenças.

Página 15

Escorpião (24/10 a 22/11)

Sagitário (23/11 a 21/12)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Aquário (21/1 a 19/2)

Peixes (20/2 a 20/3)

Última

LOCAL/ PUBLICIDADE

Pub.
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Criada Plataforma Cívica Pensar a
Lagoa - PCPL
Foi formalmente constituída

no dia 13 de julho de 2019, conforme Declaração de Princípios
fundadora que se pode ler, e está
disponível na página oﬁcial do
Facebook, a Plataforma Cívica
Pensar a Lagoa - PCPL, um movimento cívico independente de
cidadãos lagoenses que querem
“reﬂectir, em reunião, pensar a
Lagoa, e apresentar propostas
concretas para o desenvolvimento e crescimento sustentados do concelho de Lagoa” nas
suas mais variadas vertentes.
A Plataforma – denominada
PCPL – conta com um Grupo de
Contato, composto por cinco
membros efetivos e um membro
suplente, sendo eles Ana Medeiros, Carla Tavares, Jacinta Carreiro, Júlio Tavares Oliveira, Paulo
Sérgio B. Ponte e Vítor Reis, que
tomaram posse a 18 de julho.
Fundada pelo ex-dirigente associativista e fundador da Associação Jovem Lagoense - AJL
-,Júlio Tavares Oliveira, jovem
lagoense com apenas 21 anos, a
Plataforma
Cívica Pensar a
Lagoa, segundo se pode ler na
sua Declaração de Princípios, não
se constituiu com a ﬁnalidade de
se apresentar a eleições, nem de
fazer campanha ou propaganda
política, mas sim com a ﬁnalidade de “reﬂectir a Lagoa” e de
“apresentar sugestões sérias”
para a Lagoa, estando em vista a
criação de um documento – o
chamado PAC – Programa de

Pub.

Alternativa Cidadã – com propostas para o concelho de Lagoa
para o triénio 2019-2021 - "embora as propostas sejam extensíveis a um período de tempo
ainda mais largo do que esse",
sugere fonte da Plataforma.
"Não somos políticos proﬁssionais, nunca fomos, destacamos,
adiantando que o propósito é o
de estimular o debate crítico, de
ideias, em torno dos principais
desaﬁos do concelho, dos principais problemas, apresentando
soluções práticas e viáveis e, para
isso, contamos com a colaboração de todos, claro, inclusive da
edilidade camarária", frisam.
Segundo, ainda, se pode ler na
sua Declaração de Princípios este
movimento de cidadania independente é “apenas um espaço
de mera tertúlia cívica, de
debate, a que todos são bem-vindos com as suas ideias ou propostas, de opinião, de partilha de
ideias, sempre num espírito de
plena abertura democrática e
livre. Somos pelos
direitos de todos
e
de
todas,
sabendo de antemão dos nossos
deveres: não estamos aqui para
fazer política, nem
somos políticos
proﬁssionais".
"Estamos aqui
para praticar Cidadania
activa",
acrescentando-se

que “a PCPL não se alia nem se
reúne com forças partidárias:
apenas com entidades formalmente constituídas apartidárias;
apenas com a edilidade a que diz
respeito o seu objecto social e,
claro, apenas com os seus membros”, sublinham.
"Não estamos aqui, salientamos, para complicar a vida a ninguém nem para fazer guerra:
estamos aqui para aliar à paz democrática, e de ideias, o nosso
modesto contributo reﬂectido e
modesto, também como é apanágio de uma democracia saudável, acrescentando-se que a
nossa actividade poderá ser
maioritariamente acompanhada
no sítio oﬁcial do Facebook da
Plataforma ou através dos órgãos
de comunicação social".
A Plataforma informa que se
aceitam sugestões e que pode
ser contactada através do seu
e-mail oﬁcial: pcpl@outlook.pt.
DL/PCPL

Associação Jovem
Lagoense organiza
I Colóquio “A História da
Lagoa”

A Associação Jovem Lagoense

– AJL – está a organizar o seu
I Colóquio subordinado ao grande
tema “A História da Lagoa”.
Fonte daquela associação de jovens adianta que este Colóquio
contará com um amplo leque de
comunicações e de convidados
com provas dadas nas suas respectivas áreas, podemos ler em
comunicado divulgado na sua
página oﬁcial do Facebook.
Assim, o mesmo decorrerá no
CineTeatro Lagoense Francisco
D’ Amaral Almeida, no dia 2 de
setembro, entre as 9h30 e as
16h00, sendo que a Cerimónia de
Abertura, às 9h30, contará com as
intervenções da presidente da
Câmara Municipal de Lagoa, Dra.
Cristina Calisto e da presidente da
Associação Jovem Lagoense,
Jacinta Carreiro.
Segue-se um período de CoﬀeeBreak, entre as 10h00 e as 10h15,
a que se seguirá, depois, a palestra
“O futuro Museu de Lagoa – Açores”, com o Arq. Igor França.
Às 10h45, o pauense e autor Roberto Medeiros irá proferir a sua
comunicação “A Vila de Água de
Pau: como era antigamente”,

refere fonte da associação.
Findando, haverá um novo período de Coﬀee-Break, entre as
11h15 e as 11h30, a que se seguirá
uma nova comunicação, pela Prof.
Doutora, e Diretora Regional da
Cultura, Susana Goulart Costa,
subordinada ao tema “O concelho
de Lagoa: das origens aos dias de
hoje”.
O período para almoço será das
12h00 às 14h30.
Os trabalhos retomam precisamente às 14h30 com a palestra “A
Imprensa Lagoense Antiga”, pelo
Diretor do Jornal Diário da Lagoa,
Norberto Silveira, a que se seguirá
a palestra intitulada “O património
imóvel religioso da Lagoa”, pela
Mestre em Património e Museologia, Dra. Joana Simas, também
Coordenadora Cientíﬁca da Coleção Visitável da Matriz de Lagoa.
A Cerimónia de Encerramento
terá lugar às 15h30 com nova
intervenção da presidente da
Associação Jovem Lagoense – AJL.
O evento em causa conta com o
apoio da Câmara Municipal de
Lagoa e do minimercado JAFRA,
situado na Vila de Água de Pau,
podemos ler, sendo de entrada
livre.

