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Museu de Lagoa já é
uma realidade palpável

O Jornal Diário da Lagoa esteve à conversa com o coordenador na Área
da Cultura e Educação, a propósito do futuro Museu de Lagoa - Açores.
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Disponíveis na
Lagoa MUPIs
interativos
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Santa Cruz assinala
mais um aniversário
a 14 de setembro

Praticamente a meio do mandato, Sérgio
Costa falou ao Diário da Lagoa sobre o que já
foi feito na freguesia, a vários níveis, referenciando algumas das preocupações.
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Sidónio Ferreira quer um Lagoense na UEFA Futsal
Champions League
Operário empenhado
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Projeto Lagoa Ativa 2019
encerra com êxito

LOCAL

Birdwatching na Caloura
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Decorreu, no dia 30 de julho, no Porti-

nho de São Pedro, na cidade de Lagoa, o
último dia de atividades do projeto Lagoa
Ativa – Famílias em Movimento.
A iniciativa, exclusiva do concelho de
Lagoa, e que já vai na sua 3ª edição, resulta
de uma forte articulação do município com
o Instituto de Segurança Social dos Açores
(ISSA), contando com a colaboração de diversos parceiros que, de forma notável, se
associam, ano após ano, ao projeto.
No início da cerimónia houve então a
oportunidade de juntar todos os intervenientes e celebrar a conclusão com enorme
sucesso da edição de 2019 do Lagoa Ativa
– Famílias em Movimento, seguindo-se a
realização de atividades náuticas na frente
marítima da cidade da Lagoa, podemos ler.
Na ocasião, a vereadora da edilidade
lagoense, Albertina Oliveira, realçou o facto
deste projeto surgir no âmbito do Plano de
Sensibilização e Integração para a Promoção e Inclusão Social e Juvenil, uma medida
incluída na Estratégia Regional do Governo
dos Açores de Combate à Pobreza e Exclusão Social.
Este ano, o projeto Lagoa Ativa foi destinado a cerca de 30 jovens, com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos, das
freguesias de Santa Cruz e Água de Pau. De
acordo com Albertina Oliveira, citada numa
nota de imprensa, “surge com o intuito de
dinamizar um conjunto de atividades desportivas e de formações de combate aos
comportamentos aditivos e promoção de
estilos de vida saudáveis, estreitando os
laços jovem/escola/família/comunidade”.

A mesma acrescenta que “o projeto decorreu com muito sucesso, pela adesão dos
jovens, que durante dois meses consecutivos, puderam usufruir de diversas atividades e experiências novas, em locais por
muitos desconhecidos. Este trabalho é
importante para as mudanças desejadas e
necessárias para a promoção da saúde e
bem-estar dos nossos jovens. Passam pela
consistência e promoção das suas competências pessoais e sociais e pelo reforço e
promoção dos vínculos familiares”, não
esquecendo de agradecer a todas as entidades parceiras e terminando com a ambição e desaﬁo de se realizar uma 4ª edição
com tanto ou mais sucesso.
Recorde-se que este projeto de intervenção comunitária pretende dar aos jovens do
concelho de Lagoa um contato com hábitos
de vida saudáveis e criação de laços de amizade e conﬁança. Através dele, os jovens
terão contato com modalidades desportivas e culturais em diversos pontos da ilha,
privilegiando o concelho.
Este ano, as atividades começaram em
junho com uma caminhada familiar no
trilho Janela do Inferno, e decorreram
durante o mês de julho com visitas ao
Museu Carlos Machado, ao centro de ciência Expolab e Gruta do Carvão, e também
com atividades que promoveram várias
modalidades desportivas como basquetebol, surf, btt, canoagem, ténis de mesa,
hóquei, rappel, escalada, ténis, tiro com
arco e diversas atividades náuticas.
DL/CML
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A Câmara Municipal de Lagoa, através

do CEFAL – Centro de Educação Ambiental
de Lagoa, em parceria com a SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves,
dinamizou, na zona balnear da Caloura, em
Água de Pau, uma atividade de Birdwatching, dando a oportunidade aos veraneantes e banhistas de observarem as aves
marinhas presentes, nesta zona galardoada
pela Bandeira Azul.
Esta atividade foi supervisionada pela
SPEA, tendo sido montado um posto de
informação, no local de acesso à zona balnear, com panﬂetos, imagens de várias
espécies de aves marinhas, telescópio e binóculo. O principal objetivo foi promover a
sensibilização ambiental e preservação dos
ecossistemas marinhos.

Inserida no programa Bandeira Azul deste
ano, cujo tema é “Do Rio ao Mar Sem Lixo”,
nesta atividade de Birdwatching foram
identiﬁcadas três espécies de aves marinhas, nomeadamente, o garajau-comum
(sterna hirundo), o cagarro (calonectris diomedea) e a gaivota-de-patas-amarelas
(larus michahellis), por cerca de 60 pessoas
que aceitaram o desaﬁo de observar aves
selvagens no seu habitat natural.
Recorde-se que os Açores são conhecidos
internacionalmente como destino para a
observação de determinados grupos de
espécies de aves, devido à sua posição central no Oceano Atlântico onde é possível
observar várias espécies migratórias, assim
como aves marinhas que nidiﬁcam nos Açores.
DL/CML

Cidade de Lagoa terá novo
parque de estacionamento
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A Câmara Municipal de Lagoa adquiriu

uma propriedade na freguesia de Nossa
Senhora do Rosário, com 971 m2, com a
ﬁnalidade de construir um parque de estacionamento. O terreno em causa representa um investimento na ordem dos 160
mil euros e ﬁca localizado numa zona central da cidade de Lagoa, o que beneﬁciará
o comércio local.
Segundo Cristina Calisto, a aquisição do
terreno sito à Rua António Moniz Barreto,
atrás do polidesportivo do Rosário e perto
dos CTT, “vai permitir criar novas acessibilidades ao comércio local, numa altura em
que se veriﬁca um maior número de pessoas pela cidade, fruto de uma nova reali-

dade turística que tem contribuído para o
desenvolvimento económico na Lagoa”.
Por outro lado, uma nota de imprensa do
município sublinha que o mesmo contribuirá também para colmatar a falta de
estacionamento na zona urbana da cidade,
uma preocupação há muito evidenciada e
elencada por este executivo, que se encontra também a estudar outras soluções para
colmatar esta falta em zonas consideradas
estruturantes para a cidade.
Reﬁra-se que o novo espaço de estacionamento irá, assim, reforçar a mobilidade
no centro da cidade de Lagoa, e disponibilizará cerca de 30 lugares.
DL/CML
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Câmara de Lagoa disponibiliza MUPIs interativos

A Câmara Municipal de Lagoa tem agora

Fotos: CML

à disposição MUPIs interativos (mobiliário
urbano para informação) com conteúdos
multimédia, no âmbito do projeto Portugal
Wi-ﬁ e com o apoio do Turismo de Portugal.
Estes dispositivos permitem ter acesso a informação sobre o concelho e à sua oferta
turística, quer ao nível dos recursos naturais
e culturais, quer ao nível da oferta comercial

e atividades turísticas, bem como a estruturação das suas visitas, a fruição dos recursos
e a partilha das suas experiências.
Os dois locais onde estão instalados os
MUPIs digitais são o Porto da Caloura, na
vila de Água de Pau, e na Praça de Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Lagoa. Para
além disso, existe, também, nestes locais
rede wi-ﬁ gratuita e acessível através de
qualquer dispositivo móvel.

Fotos: CML

Este é um investimento municipal que se
enquadra numa candidatura da Câmara
Municipal de Lagoa ao Programa Valorizar,
no âmbito da «Linha de Apoio a Projetos
Wi-ﬁ em Centros Históricos» e do projeto
“Lagoa Smart City – Disponibilização de
Redes Wi-ﬁ”, e que resulta da aposta do
executivo camarário no desenvolvimento
tecnológico e inovador, aliado às áreas de
desenvolvimento de territórios como é, de
facto, a área do turismo, promovendo uma
melhor acessibilidade à informação e reforçando a atratividade dos espaços públicos e
de maior aﬂuência turística.
Reﬁra-se que o projeto Portugal Wi-ﬁ visa
dotar os centros históricos das localidades
portuguesas e as zonas de maior aﬂuxo turístico de redes wi-ﬁ gratuitas e acesso a
conteúdos informativos que maximizem a
experiência do destino. Para além do objetivo turístico, este projeto visa também contribuir para o desenvolvimento de smart
cities e de formas mais sustentáveis de gestão das cidades e dos seus recursos, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida dos cidadãos e para o desenvolvimento
económico. De acordo com a edilidade lagoense, esta estratégia “assenta num conjunto de ações, entre as quais se inclui a

disponibilização gratuita de rede wi-ﬁ, assim
como de conteúdos multimédia que permitam a quem nos visita o acesso a informação sobre o município e a sua oferta
turística, quer ao nível os recursos naturais
e culturais, quer ao nível da oferta comercial
e atividades turísticas, podendo ainda estruturar a sua visita e partilhar das suas experiências”.
DL/CML

tem de nós, nas nossas próprias casas e que
fazem parte de uma cidadania ativa.
O programa Bandeira Azul, na edição de
2019, irá trabalhar o tema “Do Rio ao Mar
sem Lixo”, sendo que, de acordo com as
Nações Unidas, cerca de 80% do lixo marinho tem origem em atividades desenvolvidas em terra e, todos os anos, entre 1.15 e
2.41 milhões de toneladas de lixo chegam
ao oceano, através dos rios. Os rios percorrem longas distâncias e ligam quase todas
as superfícies terrestres ao oceano, o que
faz deles um dos mais importantes campos
de batalha na luta contra a lixo marinho.
Neste sentido, em 2019, o desaﬁo do Programa Bandeira Azul é continuar a sensibilizar para o facto do lixo marinho ter origem
em atividades terrestres, para as consequências dos comportamentos humanos e

para o papel dos rios enquanto ponte de ligação entre terra e mar.
De referir que, este ano, a primeira ação
de limpeza foi realizada a 21 de maio, tendo
sido recolhidos 115 quilos de resíduos. O
top 10 dos «suspeitos do costume», na
altura, foram fragmentos de plásticos, tampas de plástico, sacos de plástico, fragmentos de vidro, cordas, madeiras, embalagens
múltiplas, garrafas de plástico, calçado e
esponjas.
No ano passado, o CEFAL elaborou, também, duas ações de limpeza, nos Poços da
Atalhada, uma em abril, onde foram recolhidos, aproximadamente, 50 quilos de
resíduos e outra em julho, em que foram recuperados 11 quilos de resíduos.

“Suspeitos do costume” voltaram aos Poços da Atalhada

A Câmara Municipal de Lagoa, através

do Centro de Educação e Formação
Ambiental de Lagoa - CEFAL, promoveu, na
manhã do dia 21 de agosto, a segunda ação
de limpeza, na zona dos Poços da Atalhada,
no âmbito da ação de sensibilização “Os
Suspeitos do Costume – Do Rio ao Mar, sem
Lixo”. Esta iniciativa, proposta pelo programa Bandeira Azul 2019, teve como objetivo sensibilizar as pessoas para uma maior
educação ambiental.
A ação de limpeza foi aberta à comunidade em geral e pretendeu identiﬁcar os
resíduos mais abundantes e comumente
encontrados nas zonas balneares e no meio
marinho, alertando para a problemática do
lixo marinho e dos problemas ambientais
que dele advêm. A ANSA – Associação de
Nadadores Salvadores dos Açores juntou-se
a esta iniciativa, com a participação de um
grupo de nadadores salvadores. Vários fun-

cionários da autarquia ajudaram, também,
nesta ação de limpeza. Outros voluntários
quiseram, ainda, juntar-se a esta causa,
tendo contribuído, todos juntos, para esta
ação de limpeza e, acima de tudo, de sensibilização, por parte do CEFAL.
Os resíduos retirados foram, depois, separados, contabilizados e pesados. No total,
foram contabilizados 32 quilos de resíduos.
No top 10 dos resíduos mais encontrados,
nesta segunda ação de limpeza, destacamse madeiras, fragmentos de plásticos duros,
cordas, ferro, sacos de plástico, fragmentos
de vidro, esponjas, tampas, calçado e garrafas de plástico.
Para além da remoção dos resíduos, a Câmara Municipal de Lagoa, através desta iniciativa, pretendeu despertar a consciência
das pessoas para a ligação existente entre
os ecossistemas terrestres e marinhos e
alertar para o facto da vida no mar estar tão
dependente de pequenos gestos que par-

DL/CML
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Freguesia de Santa Cruz assinala, a 14 de setembro,
o seu aniversário

Edifício sede da Junta de Freguesia de Santa Cruz.

Muitas têm sido as ações

relevantes que a Junta de Freguesia de Santa Cruz, desde outubro
de 2017 presidida pelo autarca
Sérgio Costa, tem levado a cabo:
no âmbito das relações com a
edilidade, a Câmara Municipal de
Lagoa, há o acordo de execução,
celebrado anualmente, que tem
por objeto a transferência de competências da Câmara Municipal
para a Junta em causa, sendo que,
em 2019, registe-se, as competências da Junta foram alargadas, passando a contemplar a manutenção
do Jardim dos Frades, como é
popularmente conhecido, e da
Casa Mortuária. Há ainda o habitual contrato-programa com a
autarquia, que contempla o apoio
ﬁnanceiro destinado às habituais
Festas de Santo António. De destacar, também, o apoio da Câmara
na realização dos Casamentos de
Santo António, ﬁcando a cargo
desta última o pagamento da
boda.
Na área do Emprego, apesar das
limitações ﬁnanceiras da Junta, há
a consciência do problema do
desemprego, para o qual se têm
vindo a encetar esforços de combate. Tem-se procurado, com
efeito, encontrar formas de
aumentar a taxa de empregabilidade da população, através da
aquisição de competências de trabalho, nomeadamente através da
candidatura a programas de emprego, como o PROSA, SEI e FIOS.
Há também, na área dos Estágios,
a colaboração com a Escola Secundária de Lagoa, através de estágios
integrados no curso proﬁssional

de Técnico de Gestão.
Também, importa registar, há a
colaboração com a Direção Geral
de Reinserção Social e Serviços
Prisionais, no sentido de se acolherem pessoas para prestarem
trabalho a favor da comunidade.
Já no capítulo do apoio às instituições e grupos da freguesia, tem-se
procurado apoiar as diversas instituições e grupos, não só através
de apoios ﬁnanceiros, mas também a nível logístico. Sempre que
possível, há também a promoção
dos grupos locais, por parte da
Junta, através da sua inclusão nos
cartazes das festas promovidas
por esta freguesia.
No setor ambiental, a junta,
note-se, concorre anualmente ao
programa EcoFreguesia - Freguesia Limpa, sendo que se pretende,
no próximo ano, avançar com mais
medidas nesta área em particular:
medidas que se focam num desen-

Foto: DL

volvimento de campanhas de sensibilização [redução do uso de
plásticos descartáveis, separação
de resíduos domésticos, consumo
consciente, combate ao desperdício alimentar], bem como se pretende tornar as festas da freguesia
de Santa Cruz mais “amigas do
ambiente”, através da utilização de
materiais reutilizáveis e/ou biodegradáveis.
Houve, também, registe-se, na
Junta de Freguesia de Santa Cruz a
apresentação pública do projeto
Freguesias + Eﬁcientes, sendo que
o mesmo tem por objetivo dotar
as Juntas de princípios de gestão
energética das suas instalações,
que se irão traduzir em vantagens
ambientais e económicas.
No apoio à população, a Junta
presta igualmente apoio em diversas áreas, nomeadamente no
preenchimento do IRS - modelo 3;
no apoio ao preenchimento de do-

Vista aérea da Freguesia de Santa Cruz - Lagoa

cumentação e ajuda na elaboração de currículos. Registe-se a
ajuda social, em articulação com
as Assistentes Sociais da Lagoa,
para se saber pontos de situação
de casos na Freguesia bem como,
frise-se, já se realizou, inclusive,
uma reunião com o Diretor Regional da Habitação, com o objetivo
de avaliar as situações habitacionais existentes e a recuperação
das moradias-património da Junta.
Há o tradicional e anual passeio
de idosos, no ﬁm de agosto, bem
como, na época natalícia, o passeio dos presépios. Por outro lado,
no setor do Desenvolvimento,
sublinhe-se a assinatura do contrato entre a Junta de Freguesia de
Santa Cruz e o NELAG - Núcleo de
Empresários de Lagoa, cujo ﬁm é
a aproximação dos empresários
do concelho à freguesia de Santa
Cruz.
Decorre, igualmente, a implementação de medidas de trânsito
e a construção de um parque de
estacionamento no Cabo da Vila,
de modo a facilitar a circulação na
freguesia, quer da população
local, quer dos comerciantes e dos
turistas.
Todos os anos, decorrem, por
iniciativa da Junta, as tradicionais
Festas de Santo António, estas
agora mais centradas no Jardim
dos Frades, com a chamada feira
de artesanato no jardim, menos
isolada da festa; sempre com as
tradicionais Marchas Populares, os
Casamentos de Santo António e a
popular Sardinhada.
No âmbito de assuntos internos
à gestão da Junta em si, realce-se
a candidatura à DROAP para apoio
à aquisição de mobiliário, equipamento e software informático; a
candidatura à DROAP para apoio e
celebração de um Acordo de
Cooperação - pintura da Sede da

Junta de Freguesia; e, por ﬁm, a
manutenção e recuperação do
património imobiliário da Junta.
Em declarações exclusivas ao
jornal Diário da Lagoa, Sérgio
Costa, presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, relativamente ao aniversário da freguesia
que lidera, assume que o mesmo
será assinalado, este ano, a 14 de
setembro próximo.
“O que nós pretendemos comemorar nesse dia é: que passe a ser
o dia onde vamos homenagear
algum grupo ou individualidade.
Passe a ser o dia quase de encerramento das atividades de verão.
E que passe a ser um dia de festa
na freguesia, onde possamos promover os grupos da freguesia,
confraternizar com as pessoas,
havendo uma parte gastronómica,
e, este ano, nós acabamos por
pegar um pouco daquilo que não
foi possível fazer pelo Santo António, pois nós tivemos um programa curto pelo mesmo, e vamos
pegar nos grupos da Freguesia, a
14 e 15 de setembro, nomeadamente no grupo de Cantares [Tradicionais de Santa Cruz] e no
grupo Som do Vento. De fora da
freguesia, vem o Grupo de Cantares Vozes de Monte Santo e o
grupo Filhos da Terra, da Ribeira
Chã”, anuncia o autarca.
Acaba a igreja de Santa Cruz por
fazer também uma celebração, a
missa religiosa, havendo, posteriormente, um convívio na Praça
que envolverá a sardinhada que
não foi possível ocorrer pelas
Festas de Santo António. Para
além disso, existirão as tradicionais barraquinhas, malassadas,
entre outras novidades.
(continua na página 05)
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Sérgio Costa, presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz.
(...)

Em declarações ao jornal Diá-

rio da Lagoa, Sérgio Costa diz que,
a nível cultural, a freguesia está
bem guarnecida, sendo que, a seu
ver, “morreu um bocadinho na
parte desportiva”, no sentido em
que se “perdeu futsal, hóquei em
patins”, por exemplo. Frisa, assim,
que aquela freguesia, na parte do
futebol, novamente exempliﬁcando, “tinha sempre equipas, um
movimento de crianças” que desapareceu “também por causa das
realidades dos novos tempos”,
acrescentando que o desaﬁo “é
fazer-se uma ocupação de jovens
à volta de um objetivo que seja a
prática desportiva”.
Já do ponto de vista social,
“vinha ajudar”, no entender do
autarca, “ se aparecesse aqui uma
espécie de bairro social ou um
novo loteamento que permitisse
aos casais jovens adquirirem a sua
habitação a preços acessíveis. O
maior problema aqui, social, é não
haver habitação, há uma falta de
habitação muito grande”, embora
tenha surgido, recentemente, um
novo programa do Governo Regional que promove a reparação de
ruínas antigas, caso que permitiria
a resolução de “muitos problemas
aqui na nossa freguesia. Isso era
fundamental”, considera.
Criou-se, na Junta de Santa Cruz,
também para a área social, uma
espécie de Fundo Social - um regulamento interno “que até foi aprovado em Assembleia, em que nós
temos uma verba anual para
colmatar esse tipo de casos, que
são casos mesmo urgentes, de
grave carência”. Esses, são, contudo, “muito especíﬁcos”.
Relativamente às grandes obras

previstas na freguesia, uma delas
trata-se do novo arruamento ao
lado do Convento de Santo António, sendo que o mesmo vai permitir que o jardim ﬁque aberto
dos dois lados [passa a ﬁcar
rodeado por duas vias]. Vai-se,
com isso, alterar a circulação
naquela zona: irá criar-se estacionamento na rua de Santo António,
que passa a dar num só sentido Norte-Sul -, sendo que a rua do
Jardim passa a dar só Poente-Nascente e a nova via passa a dar,
somente, no sentido Sul-Norte.
Com isto, pretende-se melhorar o
tradicional Canto do Garfo e a rua
da Santa Casa da Misericórdia,
ponto de saída de Santa Cruz,
passa a ter saída direta à Estrada
Regional.
Por outro lado, irão ser criadas
novas valências.
“Iremos construir o Parque Infantil aqui em Santa Cruz. O antigo
Posto de Artesanato será convertido num espaço-tipo lanchonete,
um espaço em que as pessoas
possam ir ao jardim e usufruir do
mesmo, que também vai ter uma
vertente social”, complementando
que o objetivo “não é entrar em
concorrência com aquilo que já
existe”, pois “não há um sítio aqui
para se tomar um pequenoalmoço, não há nada que possa
estar aberto de manhã”. Ali, com
efeito, será feita uma esplanada,
junto ao futuro Parque Infantil,
usufruindo-se, pretende-se, do
jardim dos Frades.
“A outra grande vertente é criar
naquela zona [junto ao Convento]
mais estacionamento e, ao mesmo
tempo, a parte de criar nove lotes
de habitação naquela zona, habitação que, penso, uma família com
posses médias consegue perfeitamente adquirir e ir facilmente ao
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banco buscar o dinheiro para fazer
uma moradia”, acrescentando que
o ante-projeto feito prevê já nove
lotes de habitação que não
destoem muito do edifício ao seu
lado, do Convento de Santo António, edifício, como se sabe, classiﬁcado.
A longo prazo, o autarca assume
que poderá vir a existir um polidesportivo coberto em Santa Cruz.
“Nós temos um projeto que
pensa a norte da Estrada Regional.
As ideias estão em cima da mesa,
e nós queríamos dinamizar aquela
parte a norte da Estrada Regional”,
assumindo que, no presente e no
futuro, “vamos tentar, vamos fazer
tudo o que for possível. Além de
criar o pavilhão coberto, criar ali
uma zona que depois se pudesse
fazer também uma unidade
comercial”, que fosse importante
para a freguesia, tendo havido já,
inclusive, também, uma conversa
com as entidades governamentais
regionais para que se ﬁzesse, ali,
uma nova intersecção com a via
rápida para Santa Cruz [só uma
entrada e uma saída].
Quanto ao criar mais estacionamento na freguesia em causa, que
é um problema pulsante, esta é
uma das prioridades do atual executivo, sendo que já foi feita uma
pequena intervenção na zona do
Cabo da Vila ao construir-se um
parque de estacionamento para
cinco viaturas. Prevê-se, igualmente, e já aprovada em Comissão de Trânsito, uma alteração ao
trânsito: a rua padre José Pires
passará a ter um só sentido Norte-Sul -, sendo que, com essa
intervenção, passarão a existir
vinte e dois lugares existentes no
total, com mais onze lugares de
estacionamento em espinha
adicionados. Também já se começaram a pintar os lugares de estacionamento da freguesia.
Considerando que o futuro de
Santa Cruz passa “pela Lagoa de
Baixo”, diz, Sérgio Costa, a terminar, que “nos dois primeiros anos
a nossa preocupação foi equilibrar
as contas da Junta de Freguesia.
Não vou dizer que estávamos
extremamente mal, mas eu gosto
de trabalhar com aquilo que
tenho, não com o que não tenho.
Não gosto de fazer dívidas em lado
nenhum”, frisando que não entra
“em loucuras”.
“Os dois primeiros anos foram
dois anos sempre com algum
cuidado e cautela, e cortámos
naquilo que achámos que devíamos cortar”, terminando com a
convicção de “quer sair de cabeça
limpa, tranquila”.
DL/JTO
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A gestão de uma
associação de jovens
Atualmente, ser

dirigente de uma
Associação Juvenil é,
especialmente para
quem é novato nesta
experiência, navegar
por “mares nunca
dantes navegados”,
mares de potencialidades do associativismo
juvenil bem como
mares de vulnerabilidades que assolam as
associações juvenis.
Eu, em seis meses como presidente de uma associação juvenil do concelho de Lagoa - a
Associação Jovem Lagoense -,
posso garantir que o associativismo é um das mais nobres formas em que os jovens podem ter
uma voz ativa na sociedade,
desenvolvendo uma postura crítica e cívica e combatendo a inércia que podemos considerar uma
“epidemia” que tanto se prolifera
no seio da juventude de hoje.
Hoje em dia, é árduo fazer com
que um jovem se sinta interessado em participar em associações ou movimentos e isto,
posso aﬁrmar, é uma das maiores fragilidades do associativismo: angariar jovens para dar
continuidade a uma sociedade
ativa que tanto se almeja.
Contudo, nada é mais gratiﬁcante do que ter jovens interessados e, sobretudo, com uma
postura crítica que possam dar à
sociedade o seu esforço e atividades benéﬁcas que possam
desenvolvê-la. Outra desvantagem que “assombra” o associativismo é a pesada legislação a
que estamos sujeitos e isto passa
entre declarar receitas e despesas, apesar de não ser tributado
o imposto de IRC; fazer o Registo
Central do Beneﬁciário Efetivo;
legalizar a associação, entre muitas outras burocracias. Mas será
que os jovens, especialmente
dirigentes de associações de
estudantes, estão devidamente
formados e têm as devidas competências para manter a legalidade das associações? Posso
dizer que, com base na minha experiência, é muito difícil e desmotivante para um jovem esta
pesada legislação.
De forma a mitigar estas fragilidades e de forma a desenvolver
o trabalho das associações juvenis, é verdade que a força de
vontade dos jovens é imprescindível mas também é verdade que
as edilidades municipais, como

Foto: DR

agentes culturais e dinamizadores da sociedade, devem prestar
auxílio ao associativismo.
Como presidente de uma associação lagoense, há que reforçar
os laços entre a edilidade e a
associação de forma que haja um
ambiente de cooperação entre
as duas entidades, sempre fundamental. É importante, também, realçar a voz das
associações que podem e devem
apresentar propostas para uma
sociedade mais ativa, uma vez
que vivemos num estado democrático onde a voz de todos tem
de ser ouvida pelos que nos
governam, uma vez que eles representam a vontade do povo soberania popular - e por isso
governam com legitimidade popular!
E para realçar a voz do associativismo juvenil lagoense, não
poderia acabar sem deixar algumas propostas para o concelho
de Lagoa como a criação de
mecanismos de apoio às associações lagoenses, visando o auxílio
a estas com o preenchimento da
pesada burocracia a que estas
são sujeitas anualmente, criando
o chamado Gabinete Técnico de
Apoio ao Associativismo; garantir
a realização, na Lagoa, de um
encontro nacional de associações de juventude- ENAJ- onde
se visasse a formação de dirigentes, a promoção de um colóquio
de ideias construtivas a serem
aplicadas nas associações e onde
se pudessem, efetivamente,
apresentar os problemas atuais
das associações, entre muitas
outras propostas que devem ser
apresentadas e ouvidas pela edilidade porque, por vezes, muitas
vezes, é apenas um mero “inseto
que faz disparar o alarme”.
Jacinta de Fátima Amaral Carreiro
presidente da Associação Jovem
Lagoense
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LÁ QU’T'AMANHAS! - Histórias da minha Infância em Água de Pau

Por: RoberTo MedeirOs

Ainda eu andava de calça curta

e já corria as ruas da minha terra
com os meus amigos. Um dia
fomos, eu e o Antero “à-bola”, lá
p’rás bandas do Paul, na nossa
Água de Pau. Assim c’mássim a
gente não pagava para entrar.
Agente érim, tã pequininos que
nim d’á-vim p’la-gente no portão
do campo de jogos. O jogo ainda
n'ávia co’meçado !
A tia Rosalina Subica estava a entrar com as suas canastras com
favas, amendoins, rab’çados e tramoço e eu e o Antero, ajudamos a
senhora a descer as escadas segurando as canastras de vime, bem

cheias “de-caqu’ulo” ! Tavam
pesadas c’má merda!
O Carlins Birôma, vinha com a
gente, mas desinﬁou-se assim que
viu trabalho na frente ! Tamém
não lhe deixárim entrá no campo
de jogos. Mas, ele fou-derroda p’la
canadinha do c’mitério e c’uando
távim todos qu’olho numa ﬁnta do
Vidinha, já o jogo decorria, o
Birôma, saltou para dentro do
campo.
A gente, fou-se-sentá atrás da
baliza do Luís Francisco, o guardaredes do Santiago, para ver as suas
defesas. Ele dava cada margulho
páquele chão, que era de tremer !
Mas ele ag'uentava tude! Nim um
golo ele levava! D’ziam até que
s’ele bebesse um copo de vinho de
cheiro da Caloura, antes de
começá o jogo…ainda defendia
melhó !
O jogo era entre o Santiago
d’Água de Pau e os Amarelos de
S. Roque. Dava sempre em pancadaria! Nunca acabava bem! Eles
tinham cada bruto labrego, mas a
gente não tinha medo deles. Era o
Amaral ou o Júlio quem lhes tratava da saúde.

O Júlio jogava à defesa e assim
que o Mestre José Leste, o dono*
da bola, gritasse:
- “Júúllliio, passa a bola, mas não
passa o homem ! Ouviste? - Dááálhe !!!”
A gente tremia de emoção com
estas cousas. Ouviam-se gritos por
todo o campo e o Polícia, o senhor
José Luís Louro, espumava de
génio, olhando de lés-a-lés para
quem se ia atirar primeiro.
Então, de repente, ouviu-se:
-- “P’láááh !!”
Lá se tinha quebrado uma das
vedações mal-feitas de varas de
criptoméria que rodeavam o
campo de jogos. Alguém excitarase demais e levara uma vara consigo à frente, enervado com uma
grande canelada que o Júlio dera
num dos Amarelos. Um dos Amarelos dirigia-se para a baliza e
poderia fazer golo-certo, já se
sabe! Não chegara a entrar na
grande-área, porque o Júlio ﬁzera
o que o seu presidente, José Leste,
lhe pedira. Pregou-lhe nas canelas!!
--“É pênalte!” – gritou o avançado dos Amarelos de S. Roque,

levantando-se com a canela direira
cheia de sanque.
--“Tu qués pinalte é nos focins !”
– recorda o Eduardo Capito, outro
defesa do Santiago.
Nisso, o polícia dirige-se em passadas largas para o monte de
homens a assistir ao jogo, onde
tinha sido destruída a vedação do
campo.
-- “ LÁ QU’TAMANHAS ! O Polícia
vem aí!” -- disse um deles ao que
tinha partido a vedação! Mal sabia
este também o que lhe esperava!
Acção imediata; o Louro, fulo de
raiva, chegando junto do monte
de gente, desaba o cá-cetete em
todos, sem dó nem piedade, e, só
depois pergunta:
-- “Quem foi que partiu a vedação? Quem foi, quem foi ?!?! “gritou-lhes.
Ouviu-se várias vozes em sintonia:
- “Não-fui-eu, não-fui-eu senhor
guarda!” .
-- “Isse não m’interessa! Quero
saber..quim fou?” – gritou!
--“Lá-vá-i-ele! Lá-vá-i-ele ! …
s’nhô guarda!” - Apontava o
Birôma em direcção ao muro

esborralhado da quinta da tia
“Ingelina do José Ináço da Praça”,
por onde o Birôma tinha entrado
também para o campo de jogos,
sem pagar.
O polícia ainda experimentou
um sinal de arranque …mas desistiu da perseguição. O rapaz era
muito ligeiro para o conseguir apanhá-lo e virando-se para os outros
disse-lhes:
--“Amanhem lá isso outra vez ou
eu arrebento com vassês-todos,
tamos intendidos? “
-- “Sim-s’nhô sô guarda ! Agente
vá amanhá isso!” – Responderam
todos, numa cantilena, cheios de
medo. E assim foi.
Enquanto isso, o Vidinha tinha
marcado um golo a passe de génio
de Veber Mateus para o Almeidinha que, em corrida pela linha
lateral direita assistira Teóﬁlo Vidinha que em habilidade e mesmo
de fora da área, fez um golão de se
tirar o chapéu! Santiago à frente
do marcador….!
O resto do jogo, já não interessa,
mas ainda me recordo que a
gente, eu e o Antero fomos comprar amendoins à tia Rosalina
Subica e no caminho o Antero chamou-me a atenção para uma rapariga bonita que estava em cima de
um palanquim «pequinino» sobreelevado, com uma faixa que vinha
do lado esquerdo do pescoço à
sua anca direita, destacando-se de
toda a gente.
-- “Ela é a Rainha do Santiago”,
disse-me o Antero. “No ano passado era a irmã do Birôma, a Lurdes Bengala”, continuou.
-- “Aquela não costuma ir para
a tua casa?”, perguntei eu ao
Antero.
--“Sim, é a Joana Esquita, vai
para lá ler «caprichos» que imprestam à minha mãe!”, completa
o Antero.
Acabou-se o jogo e ainda melhor com uma vitória do Santiago,
apesar de tanto desacato, porrada
e brigas de abrir-chão, que acabaram com o polícia José Luís Louro
a «marg’lhar» a cabeça dentro do
tanque da água a um adepto dos
Amarelos de S. Roque.
Aquele policia não era para brincadeira ninuma! Carédim-Cruz !
Santo nome de Jasus !
A gente partiu para outra, eu e
o meu amigo Antero…
”Eh vamos ás «mócnas» no teu
quintal do Pico? “ – “Vamos a
elas!” – Respondi eu…. E lá fomos!
JÁ FOI HÁ ALGUNS 50 ANOS...NA
VILA DE ÁGUA DE PAU !
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Edmundo dos Santos Botelho:
as três décadas e meia ao serviço de Santa Cruz

Foto de Edmundo Botelho no salão nobre da Junta de Freguesia de Santa Cruz.

Edmundo dos Santos Botelho

nasceu a 12 de maio de 1952, no
Livramento, Ponta Delgada. Filho
de António José Botelho e de
Maria Isabel Botelho, também
naturais do Livramento. Teve
como avô Manuel José Botelho
[paterno] e Francisco Botelho Soares [materno] e como avó Maria
dos Santos Botelho [paterna] e
Maria do Carmo Botelho Arruda,
todos estes e estas naturais e residentes no Livramento. Teve vários
irmãos. Eram, ao todo, oito vivos,
tendo o mais velho falecido.
Edmundo foi o sétimo, assim, de
uma família de nove ﬁlhos.
Casado com Virgínia Margarida
Félix da Ponte, com quem teve
quatro ﬁlhos: Ricardo Manuel da
Ponte Botelho; Saulina da Graça
da Ponte Botelho; Susana Maria
da Ponte Botelho e André Filipe da
Ponte Botelho.
Ao longo da sua vida, foi, primeiramente, ajudante do seu pai nas
terras, tendo sido, em 1974, mobilizado para o Ultramar, em serviço
militar, mais nomeadamente para
Moçambique, de onde voltou em
1975. Procurando dar um novo
rumo à sua vida, Edmundo Botelho foi trabalhar para o Governo
dos Açores.
Começou, dessa forma, como
porteiro no Palácio da Conceição,

antigo Governo Civil, passando a
Contínuo e depois a Auxiliar Administrativo. Por ﬁm, acabou como
Assistente Operacional. Isto, tudo
somado, entre Palácio da Conceição e também Palácio de Sant’
Ana, ao serviço do Governo dos
Açores, dá 38 anos de serviço.
Destacou-se nomeadamente ao
serviço da freguesia de Santa Cruz,
Lagoa, onde exerceu funções a
vários níveis, sempre com muito
mérito: a título de exemplo,
Edmundo dos Santos Botelho foi
presidente da Junta de Freguesia
de Santa Cruz, pelo PPD-PSD, partido do qual é militante desde
sempre, em dois mandatos consecutivos: 1986-1989 e 1990-1993,
já tendo integrado a Junta de Freguesia, nas funções de Tesoureiro,
em 1983-1985, era então o presidente José Augusto Raposo de
Oliveira. Na altura, em 1983, notese, os mandatos eram ainda de
três anos, passando, posteriormente, para quatro.
Ora, no ﬁnal do mandato 19831985 foi convidado a integrar as
listas, pelo PPD-PSD, como cabeçade-lista, tendo vencido as respetivas eleições à Junta de Freguesia
de Santa Cruz. Em 1989, candidatou-se de novo, voltando novamente a vencer. Tudo somado dá
oito anos ao serviço da Junta
como seu presidente. A partir daí

continuou no executivo da Junta,
fazendo parte das listas do PPDPSD, e sendo sempre eleito. Vitorioso, assumiu, sempre também,
nos executivos da sua freguesia, as
funções de Tesoureiro [teve quatro mandatos consecutivos nessa
condição - 1994-1997; 1998-2001;
2002-2005 e 2006-2009, sendo
presidente de Junta António
Augusto da Ponte Borges].
Continuou o seu serviço cívico
até 2017, tendo ocupado até
então cargos na Assembleia de
Freguesia de Santa Cruz. Ao todo,
foram 35 anos ao serviço da Junta
de Freguesia de Santa Cruz, contanos em declarações em jornal
Diário da Lagoa.
Igualmente na Sociedade Filarmónica Estrela D’Alva exerceu funções: foi seu presidente da Direção
de 1990 a 1992 e depois, mais
tarde, de 2005 a 2006. A primeira
vez que integrou os corpos sociais
da Banda foi como Tesoureiro da
mesma, no início da década de 80,
a convite do então presidente da
Direção António Tavares, sendo,
na altura, já, Tesoureiro na Junta,
e, por causa disso, mais tarde,
abandonou o mesmo cargo na
Filarmónica.
Contudo, tempos depois, em
1989, abandonando António Tavares a presidência da Filarmónica, a
mesma foi entregue à Junta de

Freguesia de Santa Cruz, pois “não
haveria ninguém para a assumir”.
Interinamente, a Junta passou a
administrar os destinos da Filarmónica, tendo a seu líder
Edmundo dos Santos Botelho
[1990-1992], até que, pelo menos,
se
convocassem
eleições.
Havendo as esperadas eleições, os
destinos foram outros, mas nem
por isso Edmundo ﬁcou de fora
dos destinos da Sociedade, tornando a voltar à sua presidência
da Direção em 2005 [2005-2006].
Foi por várias vezes convidado a
integrar os seus órgãos sociais,
inclusive para a vice-presidência
da Direção, cargo que ocupou há
bem pouco tempo.
Para além disso, nota para o
facto de ter sido Mestre de Romeiros, do Rancho de Santa Cruz,
durante 12 anos e para o facto de
ser, há 27 anos, Ministro Extraordinário da Comunhão.
Quando esteve na Junta deixou,
considera, “coisas boas”, a “começar pelos Remédios”.
“A primeira coisa que ﬁz foi comprar uma casa que estava em
ruínas e construir uma casa nova o chamado Centro de Convívio e
de Cultura. Aquela gente precisava
naquele sítio”. Depois, de seguida,
também nos Remédios, houve a
captação de uma nascente,
fazendo-se um reservatório que
abastece, ainda hoje em dia, a
lavoura, reivindicação que, à
altura, era vinculativa aos lavradores. Através do Centro de Convívio
e de Cultura muitos foram os cursos - culinária, bordados, costura,
dactilograﬁa - havendo-os também na sede da Junta de Freguesia de Santa Cruz.
Mais se regista: a Cooperativa
Megasil, hoje em funcionamento,
quando nasceu, foi a Junta de Freguesia de Santa Cruz, no tempo de
Edmundo dos Santos Botelho, que
concedeu um importante apoio
para que a mesma Cooperativa se
pudesse erguer, cedendo um
espaço, um sítio onde pudessem
começar - nas traseiras da Junta -,
para agrado daquela instituição.
Estiveram nesse sítio durante
algum tempo, mudando-se depois
para o atual.
Também o Polidesportivo de
Santa Cruz, central e dominante,
foi uma obra do tempo do presidente Edmundo. Foi, assim, inaugurado em ﬁnais da década de
oitenta, e é, aliás, onde se realizam
as habituais Festas de Santo António. Festas que também começaram sob administração e sob

iniciativa de Edmundo dos Santos
Botelho: começaram, com efeito,
em 1991, já com marchas - só com
crianças - e havendo a preciosa e
grande colaboração da professora
Délia Leite. Começando apenas
com “quatro ou cinco marchas”,
“as coisas começaram a evoluir e
hoje é um cartaz turístico da nossa
freguesia, as Festas de Santo António. A partir daí a nossa freguesia
evoluiu muito. Houve anos ali de
haver quase cinco mil pessoas”,
refere.
Empenhando-se, persistindo e
pressionando o Governo Regional
para a recuperação da Igreja de
Santo António, naquele tempo, a
mesma concretizou-se igualmente. A aquisição, por ﬁm, de
dez habitações, através de um programa do Governo Regional, e a
concessão dessas habitações, na
freguesia, a famílias carenciadas e
em situação de insolvência económica também marcou, pela positiva, a administração de Edmundo
dos Santos Botelho durante a sua
passagem pela Junta de Freguesia
de Santa Cruz como presidente.
“Eu sinto-me feliz quando faço
alguma coisa pela comunidade”,
sublinha, tendo, no entanto,
ﬁcado por fazer um polidesportivo
coberto “para que essa rapaziada
brincasse todo o ano”, não dependendo, desta forma, das condicionantes meteorológicas sempre
instáveis.
Assumindo ser a sua freguesia
de residência uma freguesia virada
para o futuro, Edmundo dos Santos Botelho foi há pouco tempo
homenageado pelo Clube de Patinagem de Santa Cruz. Isto porque
o seu apoio, quando esteve à
frente dos destinos da Junta de
Freguesia, foi imprescindível para
o começo deste Clube. Clube desportivo, note-se, de grande mérito
e projeção.
“Quando eu vesti a camisa eu
vesti mesmo. Quando eu vesti a
camisa foi para trabalhar”, destacou Edmundo, considerando que
não se considera um político. “Não
sou um político nato”.
Se pode voltar novamente ao
ativo, diz “que a vontade tem sempre, mas chegamos a uma certa
altura em que temos de pensar se
não haverá mais novos”, não
vendo, contudo, “a juventude
pronta a lutar por um ideal”,
termina.
DL/JTO
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Junta de Freguesia de Água de Pau empenhada em
melhorar a qualidade de vida dos seus fregueses

A área do ambiente é uma das grandes preocupações atuais do presidente da Junta de Freguesia, a par da falta de estacionamento e habitações.

O jornal Diário da Lagoa

esteve na Vila de Água de Pau,
onde foi ao encontro do presidente da Junta de Freguesia, Paulo
Ricardo Melo, que, em declarações exclusivas ao nosso jornal, e
em jeito de balanço do mandato
que em breve assinala dois anos,
diz detetar vários problemas naquela Vila, não de fácil resolução.
“Agora, atualmente, nós temos
algumas áreas que nos preocupam muito. Temos a parte do
Ambiente, a parte do lixo, os resíduos, que é uma das áreas que me
assustam um pouco, dada a quantidade excessiva de lixo que temos
vindo a retirar das nossas ribeiras,
das nossas grotas, da nossa serra,
as pessoas ainda insistem em
colocar o lixo nas ribeiras e nas
grotas. Tem sido uma luta constante. Dividimos o ano em três
fases, em que nós vamos com
equipas tirar o respetivo lixo”,
sendo que a Junta foi galardoada,
em 2018, com o galardão de EcoFreguesia - envolvendo o mesmo
um trabalho exaustivo, de muito
esforço por parte de todos.
Naquele ano, de 2018, com efeito,
foram retiradas, das grotas e ribeiras da freguesia, oito toneladas de
lixo, e, este ano, ainda não se chegaram às cinco, o que demonstra
uma certa diferença positiva em
relação ao ano passado, no entender do autarca.
Também na área da Educação,
Paulo Ricardo admite que Água de
Pau tem desaﬁos à sua frente:

registe-se, assim, que a Vila de
Água de Pau, diz o líder do executivo da Junta, no período do
quinto e do sexto ano escolares
nota um patamar elevado de
reprovações escolares, sendo que,
para combater esse problema, há
já uma concertação com a Secretaria Regional da Solidariedade
Social.
“Um outro grande problema
também é o estacionamento”, não
havendo, contudo, ainda, anteprojeto para o dito, acrescentando-se,
igualmente,
a
problemática da falta de habitação. Por outro lado, a pobreza é
premente na Vila.
“Fiz algumas visitas a algumas
casas há pouco tempo. Em algumas situações que vêm ter
comigo, já reencaminhei para a
Secretaria onde já tive algum
sucesso nesse aspeto. Nós como
Junta, e a estrutura que temos,
nós não podemos fazer milagres.
Não podemos ir a todos. Há muita
gente aí que vem com a parte das
tintas, nós não apoiamos nesse
tipo de obras. Não podemos
apoiar em obras de grande dimensão. A parte das tintas, nós não
podemos apoiar as pessoas, porque é muita gente”, sublinha, complementando que se tenta medir
o grau de diﬁculdade de certa
família, reencaminhando o caso e
dando acompanhamento considerado adequado.
Nas dinâmicas postas em prática, a Junta de Freguesia tem
apostado mais na parte do Des-

porto. Fez-se, inclusive, um Torneio de Futsal, este ano, homologado, pela primeira vez, o que
requer alguns custos. Torneio que
envolve sempre largas dezenas de
pessoas a praticar desporto, todos
os dias, ocupando o seu tempo.
Do ponto de vista cultural, já,
ocorreram alguns eventos no passado mês de agosto - as chamadas
Festas Populares, que contaram
com um amplo cartaz cheio de
atuações e que incluíram, também, a chamada Noite Branca,
convidando-se, para esta, toda a
população a vestir-se de branco.
Promovendo, durante a semana,
a chamada Escola Multimédia,
com a missão de ensinar música
aos mais novos, numa iniciativa da
Junta de Freguesia de Água de
Pau, Paulo Ricardo diz que o
mesmo projeto “está a correr
bem”, sendo que, contudo, “as
pessoas poderiam apostar mais
nos seus ﬁlhos”, considera.
“Já vejo alunos a tocar violino,
acordeão. Já temos aí um aluno a
tocar violino muito bem, e isso é
uma mais-valia para a nossa terra”,
complementa, acrescentando, no
âmbito de iniciativas de freguesia,
as festividades pelo Natal e pelo
Carnaval, habituais, também promovidas pela Junta de Água de
Pau, prevendo-se, em 2020, na
parte do Carnaval, uma “aposta
forte”.
Os dois primeiros anos, resume
Paulo Ricardo, para rematar,
foram, assim, de “organização”.
“Eu acho que cada executivo

tem a sua organização, e quando
entra quer ter a sua própria organização. Nós entrámos, estamos a
organizar as coisas à nossa
maneira. Pelo aquilo que temos
vindo a fazer, as coisas já estão
como nós queremos, agora é dar
seguimento”, tendo havido um
claro investimento em obras públicas: no miradouro do Monte
Santo, no novo Parque Infantil,
bem como há sempre a manutenção da calçada, a limpeza das ruas,
acrescentando-se um investimento que deverá avançar ainda
este ano, no Jardim de Nossa
Senhora dos Anjos.
“Há um projeto novo que é o
Jardim de Nossa Senhora dos
Anjos. Portanto, o que vamos fazer
é tentar colocar o jardim ao nível
do olhos de quem passa na rua,
tentando excluir pontos escondidos, pontos onde estão problemas
com drogas. Quando as pessoas
passarem na rua, têm o jardim à

Foto: DL

vista de todos”, frisa, passando a
haver casas de banho para
homens, mulheres e deﬁcientes.
Terminando a nossa entrevista,
Paulo Ricardo aﬁrma ter havido
“mal entendidos” quanto à auditoria pedida no início do seu mandato, pois a mesma não foi
requerida com a intenção de prejudicar ninguém.
“Simplesmente foi com a intenção de nos organizarmos, de sabermos o ponto de situação”,
acrescenta,
realçando
que
“quando eu entrei aqui há dois
anos não tinha qualquer conhecimento” sobre o assunto em causa,
precisando, com isto, de “saber, na
realidade, o que tinha de fazer,
como tinha de fazer as coisas, para
que no futuro não tenhamos problemas”, termina, revelando ter
havido, não obstante isso, uma
“falha na gestão” do anterior executivo.
DL/JTO

Paulo Melo, pres. da Junta de Freguesia de Água de Pau.
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Museu de Lagoa - Açores “já é uma realidade palpável”

O Museu da Lagoa integra diversos núcleos espalhados por todas as cinco freguesias do concelho.

O jornal Diário da Lagoa esteve

à conversa com Igor França, coordenador na Área da Cultura e Educação, da Câmara Municipal de
Lagoa, a propósito do futuro
Museu de Lagoa - Açores, que deverá ser uma realidade. Como nos
explica, em declarações, Igor
França, “será um museu municipal
designado por Museu de Lagoa –
Açores, com sede no convento de
Santo António (entendido como o
repositório dos três pilares da
memória concelhia – Museu,
Biblioteca e Arquivo Histórico) e
outros núcleos quer de tutela
camarária, quer de diversa tutela
pública ou privada, disseminados
pelas cinco freguesias do concelho”, acrescentando que, numa
primeira fase, “terá cinco núcleos
de tutela camarária (convento de
Santo António, Núcleo museológico da Casa do Romeiro, Casa da
Cultura, Núcleo museológico do
Cabouco e a Mercearia CentralCasa Tradicional). Os núcleos que
têm tutela diferente são a Coleção visitável da Igreja Matriz de
Santa Cruz e os núcleos museológicos da Ribeira Chã, ambos da
responsabilidade das respetivas
paróquias, e a Tenda de ferreiro
ferrador da família Benevides, com
quem já celebrámos protocolo. A
intenção é cobrir todo o concelho,
e conferir coerência programática
aos diferentes núcleos que estavam desarticulados e ofereciam
uma museograﬁa desatualizada”.
O coordenador na Área da Cultura e Educação revela que “no
convento de Santo António ﬁcarão

instaladas duas exposiçõesâncora: o Núcleo museológico do
Presépio e o da Memória do Território (que se encontra em fase de
preparação e onde se abordará a
história concelhia e a do convento
onde se acolhe), bem como uma
área para exposições temporárias
de temática variada. Na Casa da
Cultura criou-se a exposiçãoâncora onde se expõe uma parcela
da coleção de arte do município,
bem como uma área para exposições temporárias onde se homenageiam
instituições
e
personalidades lagoenses”, sublinhando, ainda, que “os restantes
núcleos expõem temáticas variadas em que se abordam aspetos
diversiﬁcados das nossas tradições
e identidade, com destaque para
o do Cabouco onde, para além da
homenagem aos antigos ofícios já
aberta ao público, na segunda fase
as alfaias agrícolas darão voz ao
povoamento micaelense segundo
uma perspetiva etnográﬁca contemporânea”.
Adotando-se, para a efetivação
do projeto, que já está em curso,
“uma intervenção faseada nos
diversos núcleos”, a verdade é que
essa intervenção, segundo Igor
França, “passou pela implementação de museograﬁa pedagógica e
remissiva com a qual se pretende
incentivar o visitante a construir
conhecimento percorrendo o
maior número de núcleos da instituição. Neste momento foram já
remodelados ou criados de raiz o
Núcleo museológico do Presépio,
o Núcleo museológico da Casa do
Romeiro, a exposição- âncora da

Casa da Cultura, a Mercearia Central-Casa Tradicional, a fase I do
Núcleo museológico do Cabouco e
a Coleção visitável da Matriz de
Lagoa, que inclusivamente recebeu uma menção honrosa da
APOM. Inaugurámos em julho a
nova museograﬁa da Tenda de ferreiro ferrador e estamos a trabalhar já nos núcleos da Ribeira Chã.
Na sede foi também concebida
uma loja (o processo de deﬁnição
e aquisição de merchandising está
a decorrer), e no próximo ano será
criada a cafetaria. As acessibilidades foram outro aspeto que nos
preocupou, e nesse sentido instalámos uma cadeira elevatória no
convento e disponibilizámos os
documentários nos pisos térreos
dos outros núcleos, permitindo
aos visitantes com diﬁculdades de
locomoção fazer uma visita virtual
às exposições e suas temáticas”.
Relativamente, em especíﬁco,
ao Alambique, localizado em
Nossa Senhora do Rosário, o
mesmo núcleo será “integrado na
estrutura do ML-A numa segunda
fase, após a intervenção de renovação museográﬁca de que será
objeto. Nessa segunda fase poderão ser também integradas outras
instituições que já manifestaram
essa vontade, como o Observatório Vulcanológico e Geotérmico
dos Açores”, revela-nos o coordenador na Área da Cultura e Educação.
Considerando que “os núcleos
museológicos enquanto espaços
de educação não formal já têm um
impacto importante na oferta
cultural e educacional do conce-

Fotos: CML

lho, nomeadamente a nível da
população estudantil”, até porque
se iniciou no ano letivo de 20162017 uma parceria com as escolas
Secundária de Lagoa e Básica Integrada de Água de Pau, que consiste na realização de visitas de
estudo de todos os alunos do 8.º
ano do concelho, relativamente
ainda a outros impactos que o
Museu de Lagoa - Açores poderá
vir a provocar, por exemplo no
Turismo, Igor França aﬁrma que
“no que respeita ao Turismo,
nomeadamente aos ﬂuxos falantes de línguas estrangeiras, disponibilizámos nos núcleos já
remodelados toda a informação
em inglês, quer nos descritores
técnicos das peças expostas, quer
nos catálogos, quer ainda nos documentários que são legendados
nessa língua. Já a nível da divulgação temos em implementação

vários eixos, o novo site que será
ativado brevemente (e onde serão
disponibilizados os documentários
das exposições, mesmo das temporárias já encerradas) a aplicação
Smart City que conterá informação
aos visitantes, e o Caderno de
Serviço Educativo que concebemos (suporte digital que contém
propostas de atividades para
todos os níveis de ensino) e que
será divulgado no início do próximo ano letivo. Já contatámos
também agências de viagens, que
foram convidadas a visitar-nos
com o propósito de lhes dar a
conhecer a nossa oferta a esse
nível, tendo-lhes também sido
enviada uma brochura preparada
para o efeito”, disse.
Se o futuro Museu de Lagoa Açores poderá ser uma realidade
em breve, o mesmo, considera, “já
é uma realidade palpável que desenvolve atividade variada na sua
área de competência”, acrescentando, por ﬁm, que “no que
respeita à formalização jurídica da
instituição, que decorrerá ainda
durante este ano civil, foram já
dados diversos passos, nomeadamente com a aprovação do seu
regulamento pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal de
Lagoa. Presentemente, estamos a
trabalhar no documento fundador,
que constitui uma imposição legal,
e na produção de diversa outra
documentação da especialidade
(normas de conservação, deﬁnição
de políticas de aquisição, etc.).
Paralelamente foi já encetada a
futura integração na Rede de
Museus e Coleções Visitáveis dos
Açores, tendo o ML-Açores estado
presente na qualidade de observador na sua última reunião, que
decorreu em Vila Franca do
Campo a 13 de maio”, termina.
DL/JTO

O Núcleo do Alambique será integrado no Museu da Lagoa.
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Artesãos lagoenses voltam a
expor os seus trabalhos na
FATACIL no Algarve
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PSD acusa o Governo de
ser incapaz de remover o
amianto da EBI de Lagoa
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A Comissão Política Concelhia do

Stand da FATACIL onde estão expostos os trabalhos dos dois artesãos lagoenses.

Os artesãos lagoenses Alcídio Andrade e João

Arruda voltam a estar presentes na FATACIL – Feira
de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e
Indústria de Lagoa, que tem lugar no Algarve, de
16 a 25 de agosto.
Esta participação surge no âmbito da geminação
estabelecida entre os dois concelhos e visa a valorização das tradições artesanais dos Açores, como
são, de facto, a cestaria e a arte bonecreira, que
são duas artes características açorianas, em particular da freguesia de Água de Pau e da cidade de
Lagoa.
A cestaria é uma arte conhecida especialmente
na vila de Água de Pau, zona do concelho onde se
encontram mais cesteiros em atividade. Estes artesãos trabalham em casa para preencher um
mercado, ainda hoje, com bastante procura. Alcídio aprendeu essa arte com o pai, João Andrade
que trabalha com vimes há mais de trinta anos e
tem se destacado nas feiras nacionais e internacionais em que participa. Na sua pequena oﬁcina,
trabalha sentado no chão, descalço e munido de
três ou quatro ferramentas muito rudimentares,
produzindo cestos, baús, arcas, estantes e outras
peças de mobiliário.
A arte bonecreira é um processo artesanal de
fabrico de bonecos do presépio, único e inigualável. As ﬁguras dos presépios da cidade de Lagoa
encontram-se espalhados por várias partes dos
Açores e, ainda, pelas comunidades de emigrantes
do Canadá e Estados Unidos da América.
João Arruda tornou-se num dos mestres bonecreiros da Lagoa. Desde a infância que sempre
gostou de bonecos de presépio e de fazer “quar-

Fotos: CML

tos-de-presépios”. Participou em formações e
workshops que lhe facultaram conhecimentos básicos sobre a moldagem e cozedura do barro. O
resto foi adquirindo pela experiência. Na oﬁcina
improvisada nas traseiras da sua moradia, João Arruda vai construindo os seus moldes em gesso e
conjugando no seu saber e nas suas mãos o conhecimento das tradições populares da sua terra.
Nas suas representações utiliza variadas temáticas, desde representações associadas à agricultura, à religião, às proﬁssões, assim como outras
temáticas relacionadas com o quotidiano profano
e religioso micaelense.
A FATACIL surgiu em 1980, tendo sido considerada uma iniciativa pioneira ao nível dos certames
empresariais no Algarve, num período em que o
Turismo começou a ser o principal motor económico da região, favorecida pela localização da cidade de Lagoa, no centro litoral algarvio, junto ao
seu principal eixo rodoviário. Estes fatores contribuíram para o seu sucesso imediato e para o seu
rápido crescimento, passando a FATACIL a ser considerada, desde ﬁnais dos anos 80, como a maior
feira de atividades económicas do sul de Portugal.
Para além das grandes áreas de exposição de agricultura, comércio, indústria, artesanato e gastronomia, a FATACIL integra animação musical de
excelente qualidade, com destaque para os concertos musicais, com artistas do top nacional, e espetáculos de arte equestre, atuações de ranchos
folclóricos e de vários interpretes genuínos da cultura portuguesa, que fazem desta feira o principal
palco no roteiro de animação turística do verão algarvio.
DL/CML

PSD da Lagoa acusou o Governo
Regional de “incapacidade” para
remover o amianto da Escola Básica
Integrada local, um compromisso
“para o qual exigimos a máxima prioridade, e que nos motiva uma
grande preocupação”, referem.
A estrutura liderada por António
Vasco Viveiros lembra que “já data
de 2005, a legislação que veio estabelecer as medidas que visam reduzir e evitar a poluição pelo amianto,
de forma a proteger a saúde humana
e o ambiente, tendo sido ﬁxado um
prazo até ﬁnal de julho de 2019 para
a sua remoção”.
Os social democratas realçam que
“foram assim ultrapassados os prazos ﬁxados pelo próprio Governo

Regional para a retirada de amianto,
colocando em risco, no caso da EBI
da Lagoa, alunos, professores e pessoal discente”, dizem.
Para o PSD lagoense, “a situação
revela ausência de planeamento
adequado ou falta das verbas necessárias, quando outros investimentos
públicos, sem qualquer prioridade,
absorveram milhões de euros dos
orçamentos regionais, como é o caso
da designada Casa da Autonomia”,
referem.
O PSD da Lagoa assume que está
“solidário” com toda a população
escolar e tudo fará “para que o
Governo cumpra com os seus compromissos, encontrando uma solução urgente para este grave
problema”, concluem.
DL/PSD

GNR apreende, na
Lagoa, 131 artigos
contrafeitos

O Comando Territorial dos Aço-

res, através do Posto Territorial de
Ponta Delgada, no dia 16 de agosto,
apreendeu 131 artigos contrafeitos
no valor estimado de 7.550€, na
cidade de Lagoa, ilha de São Miguel.
Durante uma operação de ﬁscalização de âmbito ﬁscal e aduaneiro,
foram detetados diversos artigos
têxteis, calçado e acessórios, expostos à venda numa festa popular, de
diversas marcas de renome, presu-

Foto: GNR

mivelmente contrafeitos, sendo todo
o material apreendido.
Foram elaborados três autos de
notícia e identiﬁcados uma mulher e
um homem, de 21 e 46 anos, respetivamente, tendo os factos sido
remetidos para o Tribunal Judicial da
Comarca dos Açores.
DL/GNR
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Operário quer atitude de compromisso dos jogadores

Alguns dos jogadores que formam o plantel do Operário para esta época 2019/2020, antes do arranque de mais um dia de treinos.

Com três treinos, apenas, a

equipa principal do Operário já fez
o seu primeiro jogo treino. Um
jogo que acabou por correr de
feição, tendo os fabris alcançado a
sua primeira vitória, na preparação da época, onde irá competir
no Campeonato de Futebol dos
Açores.
Mas, se no jogo o resultado foi
positivo, a verdade é que a vida
está difícil para a equipa da Lagoa,
que está a passar por um
momento difícil da sua história.
As diﬁculdades em conseguir
ﬁnanciamento são sabidas, e são
poucos, muito poucos, os que se
chegam para o clube para que
possa ser possível dar a volta por
cima. “Financeiramente o clube
continua na mesma, sem apoios,
não há quem se chegue para
ajudar o clube”, adianta Gilberto
Branquinho.
Em declarações ao Jornal Diário
da Lagoa, o presidente do clube
lagoense diz esperar um campeonato muito competitivo, a par do
que aconteceu na última época.
“Vamos jogar com as nossas
armas. Existem alguns jogadores
que vêm do ano passado, que já
estão habituados à Série Açores, e
temos outros novos que terão que
se habituar a este futebol”.
Gilberto Branquinho fala numa
diﬁculdade acrescida, o facto da
obrigatoriedade de estar na ﬁcha
de jogo 12 jogadores de formação
local, o que para a equipa
Lagoense, nesta fase, acaba por
ser difícil. “Não existem jogadores
locais e em Portugal continental,
os locais, também são poucos os
que estão disponíveis, existem
jogadores estrangeiros, mas só
teremos os possíveis”.

Trata-se de uma equipa que vai
sendo construída a conta-gotas,
mas com jogadores jovens com
alguma qualidade, adianta o presidente do clube fabril.
Gilberto Branquinho fala na
necessidade de apostar no jogador
jovem, que pretende alcançar um
patamar superior, porque não é
possível, ao clube, nesta fase, contratar jogadores já feitos, porque
saem muito caros e não há capacidade ﬁnanceira para tal.

A formação bateu no
fundo

O clube irá apostar uma vez mais
na formação, estando as inscrições
abertas. A formação que terá a
coordenação do professor Pedro
Sousa, que possui o nível III, técnico, este, que desempenha as
funções de adjunto de Sidónio Ferreira na equipa principal.
Segundo Gilberto Branquinho,
trata-se de um professor que tem
as suas ideias de como se faz
formação, “temos que respeitar”.
O presidente do Operário admite
que a formação decaiu muito nos
últimos anos. “Os jogadores já
vêm com falta de ambição e uma
mentalidade nada propícia para o
futebol, sendo que os pais também têm que alterar o seu conceito de formar, que não pode ser
apenas no âmbito desportivo”.
Gilberto Branquinho diz que “não
há nada que não se renove e que
não se altere. Vamos ver até onde
irá esta renovação e esta mentalidade de praticar desporto e treinar”.
O clube aposta numa começar do
zero na formação, numa tentativa
de mentalizar as pessoas mas

sempre com o mesmo intuito, ou
seja, o de dar atividade física e
tentar perceber se há uma
mudança maior.

Sidónio Ferreira quer
compromisso dos
jogadores

A equipa técnica volta a ter como
treinador
principal
Sidónio
Ferreira, tendo como adjunto
Paulo Sousa e Vivisson André
como novo diretor desportivo.
O técnico fala num novo desaﬁo
que não é nada fácil, mas sempre
com o objetivo de ombrear este
clube, apesar das diﬁculdades
bem conhecidas de todos que o
Operário atravessa. “A direção do
clube tudo tem feito para que o
Operário possa competir e possa
ser sempre um digno representante da Lagoa como tem sido até
aqui, e gostava que mais gente, e
as instituições legais da Lagoa, se
aproximassem do clube para
ajudar”, diz o técnico fabril, adiantando que “trata-se de um clube
que merece e que eleva o nome
da Lagoa em todo o lado, não só
nos Açores mas também no continente português, por isso gostava
que as pessoas se aproximassem
porque este também merece mais
das entidades lagoenses”, desabafa.
Em relação ao plantel, é uma vez
mais renovado onde se espera o
empenhamento total dos atletas.
Sidónio Ferreira espera muito
trabalho neste que é um novo desaﬁo igualmente para si como treinador e para os jogadores.
O técnico recorda que existem
alguns jogadores da época pas-

sada, mas a maioria são novos. “É
um plantel que se vai sendo construído à medida das possibilidades
do clube, de onde se espera competência e muita lealdade porque
é isso também o apanágio do meu
trabalho”, salienta Sidónio Ferreira.
Ao Jornal Diário da Lagoa, o técnico fala numa equipa em construção e que começou de forma
atrasada em relação aos adversários, mas na parte que lhe compete, está empenhado e focado,
com a restante equipa técnica,
para construir a equipa o mais
rapidamente possível, para que
depois sejam alcançados os objetivos na época.
A 22 de setembro é dado o pontapé de saída do Campeonato de

Futebol dos Açores, onde o Operário irá receber, na Lagoa, no
campo João Gualberto Borges
Arruda, o Fayal Sport, equipa da
ilha do Faial.
Recorde-se que na Liga ESO
RE/MAX estarão dez equipas:
Clube Desportivo Rabo de Peixe,
Clube Operário Desportivo e
Grupo Desportivo São Roque (ilha
de São Miguel); Sport Angrense,
Sport Lusitânia e Boavista da Ribeirinha (ilha Terceira); Sporting de
Guadalupe e Sport Marítimo (ilha
Graciosa); Fayal Sport Club (ilha do
Faial) e Vitória Futebol Clube (ilha
da Pico).
DL

Treinador Sidónio Ferreira e o adjunto Paulo Sousa.
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Clube de Patinagem de Santa
Cruz comemora 25 anos este mês

Fotos: CPSC

Será a 21 de setembro que o

Clube de Patinagem de Santa Cruz
- Lagoa irá comemorar as suas
bodas de prata. Uma data que está
a ser preparada para ser assinalado este grande momento de 25
anos a fazer história, de 25 anos a
formar atletas.
O clube ainda não anunciou
como será assinalada esta data
deixando no ar a expetativa de um
aniversário assinalado de forma
diferente do habitual.
Recorde-se que o Clube de Patinagem de Santa Cruz - Lagoa
alcançou o 7° lugar no Campeonato Nacional de Patinagem Artística, na disciplina de Patinagem
Livre que se realizou na cidade de
Guimarães no passado mês de
agosto, de um total de 77 clubes
participantes.
O grande destaque foi para o 3°
lugar alcançado pelo patinador
Gonçalo Pereira, no escalão de
Juvenis.
Recorde-se que o Clube de Patinagem Artística de Santa Cruz
marcou presença com doze atletas
neste Campeonato.
Os atletas que representaram a
Lagoa neste Campeonato Nacional
foram a campeã regional Maria

Ribeiro, a vice-campeã regional
Isabel Bernardo, a patinadora Júlia
Barbosa e a patinadora Mariana
Vieira, no escalão de infantis.
Em iniciados, marcaram presença a campeã regional Beatriz
Costa, a vice-campeã regional Carlota Resendes e a 3ª classiﬁcada,
Rita Silva.
No escalão de cadetes, a vencedora do campeonato regional,
Beatriz Ferreira, e a 5ª classiﬁcada
no regional, Carolina Sousa, também viajaram para Guimarães.
Em juvenis, estiveram presentes
a campeã regional Cecília Medeiros, a 3ª classiﬁcada, Júlia Seixas,
e o atleta internacional e atual
campeão regional, Gonçalo
Pereira.
O Clube Patinagem de Santa
Cruz é atualmente o clube detentor da Taça Açores e do Campeonato Regional Patinagem Artística.
O clube lagoense venceu também
o Regional de Benjamins e ﬁcou
em quarto lugar no Torneio Nacional do mesmo escalão, realizado
em junho, em São Romão- Seia.
De lembrar ainda que este ano,
no âmbito da XVIII Gala do
Desporto Açoriano, iniciativa do
Governo Regional que pretende
distinguir entidades do associativismo desportivo e agentes des-

portivos que, através do seu
esforço, dedicação e resultados
alcançados, contribuíram para o
desenvolvimento
desportivo
regional e a sua aﬁrmação no contexto nacional ao longo do ano de
2018, os atletas Gonçalo Pereira e
Daniel Moniz, a dirigente Susana
Andrade Rua e o treinador
Geraldo Andrade, do Clube de
Patinagem de Santa Cruz – Lagoa,
foram galardoados.
O patinador Gonçalo Pereira foi
galardoado na categoria Seleções
Nacionais, por ter representado a
Seleção Nacional de Patinagem na
Taça da Europa de Patinagem
Artística, em Espanha, no escalão
de Cadetes Masculinos.
O patinador Daniel Moniz foi galardoado na categoria Seleções
Nacionais, por ter representado a
Seleção Nacional de Patinagem no
Campeonato da Europa de Patinagem Artística, na cidade de Lagoa
e no Campeonato do Mundo de
Patinagem Artística, em França, no
escalão de Juniores Masculinos.
Por sua vez Susana Andrade Rua
foi galardoada na categoria Personalidades, por ter sido dirigente
do Clube de Patinagem de Santa
Cruz – Lagoa durante 25 anos e
Geraldo Andrade galardoado na
categoria Personalidades, por ter
sido treinador de Patinagem Artística durante 25 anos do Clube
Patinagem de Santa Cruz – Lagoa.
Durante este mês de setembro
estão abertas as inscrições de
iniciação à patinagem, que poderão ser feitas à terça-feira, quintafeira e sábado, das 17h00 às
18h30, no pavilhão da EBI de
Lagoa (Fisher), sendo que o clube
empresta os patins.
Ainda este mês recomeçam
igualmente os treinos para todos
os escalões, depois de um
pequeno período de férias.
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Atalhada FC aposta forte
na formação em futsal
O Atalhada Futebol Clube re-

gressa este mês de setembro aos
treinos, numa nova época onde o
objetivo passa por criar uma
estrutura diretiva e técnica forte,
criando assim bases sólidas para
a criação de uma equipa sénior de
futsal de forma sustentável.
Uma das fortes apostas vai em
concreto para a formação, onde o
objetivo é melhorar a qualidade
dos jovens, sendo que, neste
campo, o clube lagoense chegou
a acordo com quatro novos treinadores, três deles com o nível II
UEFA Futsal.
O Atalhada Futebol Clube aposta
assim fortemente na formação,
aumentando mesmo a oferta desportiva na da Lagoa com abertura
de dois escalões, infantis e benjamins.
Fonte do clube adianta que as
mudanças começam em todos os
setores, à exceção da única treinadora de futsal em São Miguel,
Natércia Pereira, que irá continuar com as funções no escalão
de benjamins.
Outra das novidades para esta
nova época no clube do Atalhada,
será a contratação de técnicos
conceituados no panorama regional e nacional do futsal.
Sérgio Roque regressa a esta
casa, depois de já ter estado na
época 2016/17, sendo ex-selecionador da Associação de Futebol
de Ponta Delgada e com passagens pelo nacional de futsal,
orientando o escalão de juniores.
Ruben Teixeira está também de
regresso à ilha de São Miguel, depois de no ano passado ter sido
coordenador e treinador das
camadas jovens no Barbarense
(ilha da Terceira), tendo a meio da
época se transferido para o
Cedrense (ilha do Faial), que
disputou a II Divisão Nacional de
Futsal, e que irá orientar o escalão
de juvenis.

Por seu turno, Joaquim Lopes é
também outro regresso, tendo no
ano passado orientado o Santa
Bárbara e disputado o Campeonato da II Divisão Nacional. Esta
época irá orientar o escalão de
iniciados do Atalhada.
Por ﬁm, o técnico Carlos Varão,
que também conta com passagem por várias equipas do panorama regional, onde na época
2017/18 alcançou a subida de
divisão (II divisão) ao serviço do
Santa Bárbara, irá orientar a
equipa de infantis que vai abrir
esta época pela primeira vez na
Atalhada Futebol Clube.
Na parte diretiva, o clube conta
com a colaboração de Manuel
Fernandes, um diretor que conseguiu a difícil tarefa de colocar o
Odivelas na primeira divisão e
que vai estar com a equipa de
juniores.
Nuno Azevedo, um diretor com
muita experiência no futebol e
vários títulos conquistados ao serviço do Clube Operário Desportivo, vai ter a sua primeira
experiência no futsal, colaborando com a equipa de juvenis.
Quantos aos restantes escalões,
Nuno Borges será o diretor da
equipa de iniciados, Tiago (…) na
equipa de infantis e Nuno
Azevedo, guarda-redes do Benﬁca
Águia, vai trabalhar os guardaredes dos iniciados, infantis e
benjamins.
De salientar que o coordenador
técnico do Atalhada Futebol
Clube será Joaquim Lopes e o
coordenador diretivo Altino
Pereira.
As inscrições já se encontram
abertas para realização de
exames médicos a todos os
atletas.
Conﬁra no quadro em baixo as
datas de nascimento por escalão.
DL
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André “Rochinha”: o lagoense com os dois pés na
UEFA Futsal Champions League

André Rochinha diz que foi no Operário, no clube do seu coração, que aprendeu com os melhores. Um dia, quer voltar à terra que o viu crescer.

André João Teves Rocha é um

jovem natural do Lugar da Atalhada, em Nossa Senhora do Rosário, Lagoa, tendo nascido a 17 de
julho de 1995. Filho de Helena de
Jesus Oliveira Teves e de João Luís
Sousa Rocha, o popularmente
conhecido jovem “Rochinha” não
tem irmãos.
Em declarações exclusivas ao
jornal Diário da Lagoa, André
“Rochinha”, como é conhecido por
todos, aﬁrma que a sua formação
começou e passou sempre pelos
clubes da sua terra, pela Lagoa.
“Primeiro, comecei, na altura,
no Sport Lagoa e Benﬁca, isto com
12 anos apenas. Depois, mudei
para outro clube, onde ﬁquei lá
até aos 16 anos, que foi a Atalhada
Futebol Clube, sendo que, depois,
dei o maior salto na minha formação, digo isto porque foi no Operário onde aprendi com os
melhores. Foi aí que conseguiram

tirar o melhor de mim. Infelizmente, o Operário, no ramo de
futsal, já não existe, mas é, e será
sempre, o clube do meu coração,
onde eu estarei sempre grato aos
treinadores e às pessoas que me
deram oportunidades importantes
para que eu conseguisse os meus
objetivos pessoais. Foi de lá que
saí melhor, como jogador e como
pessoa”, diz-nos André Rocha.
Ainda relativamente aos primeiros anos na Lagoa, o mesmo não
guarda “más memórias”, guardando somente uma certa pena
que o Operário, na secção de
futsal, tenha deixado de existir.
Contudo, relativamente às boas
memórias, as mesmas são imensas, sempre com a Lagoa, sua
terra, como pano de fundo.
“Termos sido campeões nos sub20 no Operário de Futsal, ter ainda
tido a oportunidade de ter jogado
dois jogos na primeira divisão de
futsal, onde num deles ﬁz um
golo, isto com 18 anos, e, por ﬁm,
as pessoas com quem partilhei o
balneário, levamos sempre as amizades para a vida toda”, frisa
André “Rochinha”.
Mas este jovem desportista lagoense não se ﬁcou por aqui,
tendo dado, a determinada altura,
um grande salto para a Europa,
nomeadamente para um país bem
distante: o Chipre.
“O salto para a Europa ocorreu
através de um amigo meu que
joga futsal no estrangeiro há muitos anos que me contatou e falou-

me acerca da hipótese de ir jogar
para o Chipre, porque precisavam
de um sub-20. Ainda levei uns dias
com receio para aceitar a proposta, isso porque era muito novo,
e porque para ir dos Açores para o
Chipre com 20 anos, sozinho, era
complicado, mas não me arrependo de nada até hoje porque a
vida é para ser vivida”.
No Chipre, com efeito, viveu em
Larnaca, onde jogou no clube
Anorthosis. Aí apontou, registe-se,
12 golos, a maioria deles golos importantes, como, a título de exemplo, contra o principal rival Apoel
Nicósia, onde conseguiu, o
lagoense “Rochinha”, empatar
mesmo no ﬁm da partida. Mais
tarde, deu outro salto, desta feita
para França, onde viveu em Lyon,
jogando no Martel Caluire. Aí, no
Martel, fez talvez das suas melhores épocas desportivas até então,
tendo apontado 25 golos.
Após a França, partiu para o Luxemburgo, onde alinhou pelo A. S.
Sparta Dudelange, um pequeno
país, mas cheio de emoções à mistura: apontou, o ano passado, 33
golos, tendo sido das suas melhores épocas. Este ano mudou de
equipa, irá jogar no Racing Futsal
Luxembourg, concretizando, pela
primeira vez, e apenas no seu
segundo ano nesse país que é o
Luxemburgo, o seu sonho de jogar
na Liga dos Campeões de Futsal a UEFA Futsal Champions League.
Recorde-se que a equipa em que
André Rocha joga atualmente dis-

putou a fase preliminar da UEFA
Futsal Champions League ﬁcando
colocada no Grupo E juntamente
com o FC Murexin Allstars Wiener
Neustadt (Áustria), o Sparta Belfast (Irlanda do Norte) e o TSV
Weilimdorf (Alemanha). A ronda
preliminar disputou-se, com
efeito, entre 27 de agosto e 01 de
setembro.
Sobre a UEFA Futsal Champions
League, “Rochinha” diz ser “um
sonho”, acrescentando que era
“um objetivo que tinha metido
em mim próprio desde que vim
para a Europa”.
Mas nem tudo foram rosas
neste percurso glorioso pela
Europa, tendo passado, “Rochinha”, também pela Itália, sem que
as coisas tenham corrido propriamente bem.
“São obstáculos que enfrentamos pela frente, que nos servem
para sermos melhores como pessoas e crescermos na nossa vida.
Um deles talvez foi quando fui
para Itália. A coisa não correu bem
e tive lá um mês e meio, talvez, e
a equipa não tinha dinheiro para
nos pagar e, para além disso,
estava com uns problemas grandes nos Açores e só pensava em
voltar, mas, graças a Deus, tudo
passou e o caminho continua”,
considerando que, talvez, uma das
suas melhores recordações que
guarda até hoje reside precisamente no Chipre.
“Boas memórias são, talvez, as
pessoas que conheci pelos países

que passei, como, por exemplo, o
Anorthosis era considerado um
grande no Chipre e todo o sítio por
que passava as pessoas cumprimentavam-nos, queriam tirar
fotos connosco e a maneira que
ajudavam o clube era incrível, e
isso nunca mais me vai sair da
cabeça”, frisa.
Um dia, não obstante o sucesso
que tem tido lá fora, pensa “voltar
a casa”, não sabendo “quando”,
até porque “a minha história não
vai acabar aqui”. Pensa voltar,
assim, às origens, onde ganhou o
gosto pelo desporto que o fez
crescer: e a isso tem muito a agradecer a uma pessoa em particular.
“O gosto pelo Futsal, sou sincero,
tenho muito agradecer ao senhor
Vítor Santos, ele é que me levou
para o Futsal e tenho um carinho
especial por ele, ele sempre lutou
pelo Futsal da Lagoa e dos Açores
e, a partir daí, eu quis sempre o
Futsal, foi amor à primeira vista,
digamos assim. As minhas referências sempre foram Ricardinho (o
melhor do mundo), que é quase
para toda a gente uma referência,
depois tenho outros, como o
Bateria que joga em Espanha, e
até o nosso grande jogador açoriano, o Minhoca, ele que vai ser
sempre o melhor dos Açores e
nunca haverá outro como ele.
Acho que ele é uma referência
para todos os açorianos”, termina.
DL/JTO
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Projeto itinerante “Criactivity” esteve
na cidade de Lagoa

NECROLOGIA

Diário da Lagoa | setembro 2019

Lugar da Atalhada - Nª Sª do Rosário
Eduarda Adriana de Melo Pacheco
Nasceu: 04-11-1940
Faleceu: 27-07-2019

Freguesia de Água de Pau

Manuel Bonifácio de Medeiros Carreiro
Nasceu: 05-06-1932
Faleceu: 12-08-2019

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Maria do Rosário
Nasceu: 02-10-1925
Faleceu: 12-08-2019

Este projeto itenerante esteve na cidade de Lagoa durante três dias.

A Praça de Nossa Senhora da Graça,

na cidade de Lagoa, recebeu, em
agosto último, o novo projeto itinerante do BPI e da Fundação “La Caixa”,
que propõe workshops com o objetivo
de despertar a engenhosidade das
crianças e ajudá-las a sentirem-se confortáveis numa sociedade em
mudança.
Este projeto ganha vida dentro de um
autocarro que se converte numa unidade móvel totalmente adaptada para
facilitar o acesso e a participação das
pessoas com mobilidade reduzida ao
longo da atividade.
O autocarro itinerante possui áreas de
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PASSATEMPO

PASSATEMPO / HORÓSCOPO

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

A vida afetiva, provavelmente,
estará mais voltada para o convívio social e
a partilha de certos conhecimentos relacionados com a espiritualidade.
A nível proﬁssional, durante esta
época de segurança, procure trabalhar com
disciplina e dedicação para poder atingir os
resultados desejados.

A vida afetiva estará mais dirigida
para o lar e naturalmente procurará a estabilidade na família. É fundamental manifestar os seus sentimentos.
A nível proﬁssional, seja muito
perspicaz e trate de todos os assuntos com
muita lucidez para poder aproveitar este
longo período de crescimento.

A vida afetiva demonstra a sua
força construtiva, compatível com este ciclo
de crescimento sentimental e desenvolverá
relacionamentos profundos.
A nível proﬁssional, evidentemente, trabalhará com eﬁcácia para poder
superar eventuais obstáculos e obterá
excelentes proveitos ﬁnanceiros.

A vida afetiva possibilita-lhe evidenciar a sua capacidade de comunicação
e provavelmente estabelecerá relações
alicerçadas no companheirismo.
A nível proﬁssional, poderá aproveitar o seu lado racional para preparar
projetos para o futuro que lhe possam
trazer proveitos e estabilidade.

A vida afetiva oscila entre a necessidade de isolamento e o desejo de contatos, que contribuirá para a permuta de
experiências intelectuais.
A nível proﬁssional, terá maior
capacidade de aceitar opiniões diferentes e
agora mais facilmente conseguirá evidenciar a sua sabedoria latente.

A vida afetiva encontra-se harmoniosa e concede-lhe momentos de convívio
familiar. Aproveite para proteger e buscar
proteção no lar.
A nível proﬁssional, procure adotar um comportamento conﬁante e avance
sem medo de procurar um futuro mais
próspero em todos os setores.

A vida afetiva confere a necessidade de reﬂexão crucial para deﬁnir sentimentos e poder transformar o sentido do
relacionamento amoroso.
A nível proﬁssional, atualmente,
será mais capaz de expor as suas boas
características pessoais e terá uma ação
conﬁante em relação ao futuro.

A vida afetiva deverá estar
baseada na coerência sentimental e fundada na nobreza do seu caráter. Também,
desenvolva relações mais criativas.
A nível proﬁssional, preste atenção
aos novos desaﬁos que contribuirão para a
evolução da carreira e trarão reconhecimento em termos sociais.

A vida afetiva experienciará
melhores desenvolvimentos sempre que a
amizade, a comunicação e a liberdade
sejam os pilares das associações.
A nível proﬁssional, surgirão acontecimentos repentinos que beneﬁciarão a
elaboração dos seus projetos e certamente
os desfechos serão ótimos.

A vida afetiva concede-lhe muito
bem-estar e bastante tranquilidade em
termos familiares, depois das reestruturações efetuadas recentemente.
A nível proﬁssional, a conjuntura
proporciona-lhe a motivação e a conﬁança
ideal para tomar iniciativas de modo a conseguir progredir.

A vida afetiva harmoniosa dá-lhe
maior segurança para mostrar a sua faceta
sensível, sonhadora e romântica. É tempo
de vivenciar uma paixão.
A nível proﬁssional, perspetiva-se
uma longa temporada de segurança e estabilidade. Acredite nos seus dotes e tome
iniciativas persistentes.

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, favorecida, permite-lhe vivenciar uma paixão excitante. De
qualquer forma, poderá expandir a sua
faceta aventureira e criativa.
A nível proﬁssional, encontrará
toda a coragem para mostrar o seu valor e
certamente acabará por colocar em prática
os seus grandes objetivos.
Touro (21/4 a 21/5)

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

Sagitário (23/11 a 21/12)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Aquário (21/1 a 19/2)

Peixes (20/2 a 20/3)

Última
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Lagoa acolhe o III Triatlo Trilhos
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Hoje e Outrora
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O concelho de Lagoa acolhe a 3ª

edição do Triatlo Trilhos da Lagoa, que
decorrerá no próximo dia 8 de setembro, este ano com a possibilidade de
participação numa só modalidade.
Este evento unirá a frente marítima
do concelho lagoense, através das
modalidades de natação, btt e corrida,
com início no Porto da Caloura, pelas
10h00, e ﬁnal no Portinho de São
Pedro.
O III Triatlo Trilhos da Lagoa é organizado pela Câmara Municipal de
Lagoa, tendo a parceria do CALAG –
Clube de Atletismo da Escola Preparatória de Lagoa, do Clube Náutico de
Lagoa e da Federação de Triatlo Portugal.
Pub.

O mar acolheu-se na

Reﬁra-se que este evento desportivo está aberto à participação de
todos os cidadãos que estejam interessados em experimentar a modalidade na sua vertente individual ou de
estafetas, ou seja, por equipas compostas por dois ou três elementos. É
também permitida a participação
numa só modalidade. A organização
desta prova subdivide-se em três
categorias, prova jovem, prova de
adultos e estafetas/equipas. Na prova
jovem podem participar jovens dos 8
aos 14 anos inclusive, sendo a inscrição gratuita. Na prova de adultos, são
aceites participantes a partir dos 15
anos, tendo uma taxa de inscrição de
5,00€. Relativamente à prova de estafetas/equipas, os participantes terão

de ter idade superior a 14 anos e a
taxa de inscrição também será de
5,00€.
A taxa de inscrição inclui acesso à
prova, seguro, abastecimento nas
zonas de transição, convívio ﬁnal, kit
triatlo Lagoa
De referir que, o III Triatlo Trilhos da
Lagoa tem como propósito incutir na
comunidade o prazer pela atividade
física, estilo de vida saudável, como
forma de combater o sedentarismo e
despertar o interesse pela modalidade.
DL/CML

calmaria da tarde, reﬂetindo
um Sol enorme e doirado,
para um longínquo horizonte sem princípio deﬁnido
nem ﬁm que se adivinhe.
Enquanto as ilhas, na
agradável surpresa de todos
os dias, cingiam esta dádiva
da natureza que a verdade
não esconde nem necessita
enaltecer, os remos de um
barco fendiam, a ritmo
cadenciado, o vasto lençol
azul-anil-doirado daquele
mar tão ilhéu quanto as
suas gentes, originando
múltiplos círculos concêntricos que, alargando-se, pareciam
emoldurar
um
cardume de cachalotes, saudando quem os olhava à dis-

tância, rumando lestos e
alegres, para o cair da noite
que breve os acolheria,
enquanto o canal, na quietude da sonolenta mansidão
estival, também parecia
recolher-se à tranquila e
acolhedora dolência da
maré.
Em tempo… aí pela
manhã, o foguete do vigia
chamaria os homens das
companhas que, em correria alegre e
envolta de
esperança, arriavam os
botes e, de sorriso rasgado,
apregoavam em voz ﬁrme e
incontido ânimo:
- baleia... baleia à vista!!

Ruben Santos
2011

