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Ano letivo 2019/2020
com algumas novidades
na Lagoa
O novo ano letivo arrancou, na Lagoa, com cerca de 2500 alunos, distribuídos
pelas dez escolas do concelho.
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EBI DE LAGOA/ EBI DE ÁGUA DE PAU

Biblioteca escolar recebe pais e
alunos com jogos de equipa

Projeto: Decoração do Recinto Escolar
O projeto de decoração do recinto
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Fotos: EBI AP

escolar da EB 2, 3 Padre João José do Amaral
foi elaborado e desenvolvido no âmbito da
disciplina de Educação Visual e Tecnológica,
por alunos das turmas E e D do 5º ano e das
turmas C, E e F do 6º ano, durante terceiro
período do ano letivo 2018/2019.
Há a registar que os alunos desempenharam esta atividade com muito interesse e
empenho, apesar de se tratar de uma atividade particular por envolver uma logística
diferenciada do espaço da sala de aula.
Este projeto teve como objetivo tornar o
espaço exterior da escola (recreio) um lugar
mais bonito e mais alegre e, por conseguinte, proporcionar a toda comunidade
educativa um melhor bem estar. É sabido
que as cores têm um incrível poder sobre o
ser humano e um papel importantíssimo na
forma como percebemos o mundo, embora
muitas das atribuições e efeitos sejam
inconscientes.

A equipa da biblioteca da EBI de Água

de Pau partilhou, na receção aos pais e os
alunos do 1.º, 5.º e 7.º anos, a sua convicção de que a biblioteca é um lugar especial
na escola: um espaço de leitura e de lazer,
de acesso à cultura e a recursos diversiﬁcados, de construção do saber e da aprendizagem.

A coordenadora do projeto
Ana Bela Correia

De volta à Escola
Terminam

as férias de
verão e recomeçam
as
aulas e as rotinas que lhe
estão associadas. É bom voltar à escola,
rever os amigos e conhecer
caras novas.
À semelhança dos anos letivos anteriores, os pais
e encarregados de educação dos alunos
dos diferentes níveis de ensino ministrados
na EBI de Lagoa foram os primeiros a ser
acolhidos nas diversas escolas que compõem esta Unidade Orgânica. Foi recordado o seu importante papel na vida
escolar dos seus educandos e tomaram
conhecimento sobre o funcionamento da
Escola.
No presente ano letivo foi implementado
na EB 2,3 Padre João José do Amaral o sistema SIGE (sistema integrado de gestão de
escolas), concebido para apoiar as rotinas
da escola, promovendo o conforto,
o
bem-estar e a
segurança
de
bens e pessoas.
Trata-se de uma
aplicação
baseada em tecnologia web, que
permite, através
do uso de cartões escolares,
controlar
as
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entradas e saídas da escola, conforme as
permissões que cada aluno tem. Possibilita
ainda adquirir produtos no bar, papelaria
ou senhas para o almoço, sem que os alunos tenham que levar dinheiro para a escola, uma vez que os cartões podem ser
carregados à distância (ou na escola, nos
quiosques aí existentes).
No dia 16 de Setembro, dia do ProSucesso, todos os alunos foram recebidos na
escola, sendo acolhidos primeiro pelo presidente do Conselho Executivo (no caso da
EB 2,3 Padre João José do Amaral) e depois
pelos diretores de turma.
No presente ano letivo, a ﬂexibilização
do currículo permitiu a criação de duas
novas áreas curriculares: Educação
Empreendedora (numa turma de 5º e outra
de 6º ano) e Expressão Dramática e Desenvolvimento Pessoal (em três turmas do 5º
ano). Com a lecionação destas disciplinas
pretende-se contribuir para fortalecer um
conjunto de competências sociais e de personalidade, desenvolvendo uma verdadeira
educação de e para os valores.
Bom Ano Letivo!

Como já é habitual, o dia do Prosucesso
inaugura o ano letivo com a receção aos
alunos e encarregados de educação num
ambiente de acolhimento descontraído,
que visa integrar toda a comunidade no
projeto escolar. Foi neste sentido que a
biblioteca dinamizou, no passado 16 de
setembro, junto de todas as turmas dos
anos iniciais de ciclo, atividades lúdicas
sobre o modo de funcionamento e de utilização dos seus espaços, jogos sobre contos
infantis e a apresentação das novidades
preparadas para este ano letivo como o
“Concurso do mês” e a rubrica de articulação curricular “Aprender com a Biblioteca”.
A este propósito, foi lançado o desaﬁo aos

alunos presentes para participarem no concurso do mês de outubro intitulado “A
minha biblioteca” com trabalhos sobre a BE
da escola em suporte à escolha (desenho,
vídeo, podcast, apresentação PPT…).
Como já aconteceu no ano letivo anterior,
as tecnologias são novamente um forte
aliado da BE na promoção da leitura, da
cidadania ativa e da aprendizagem ao longo

da vida, dado que o digital é, sem dúvida,
um dos domínios que mais encanta os
jovens e que permite conduzi-los para
áreas que não são do seu interesse como a
leitura por prazer. Por isso, neste dia especial, pais e ﬁlhos. participaram em equipa,
com o telemóvel ou o tablet, em jogos
sobre regras de requisição de livros, personagens do mundo infantil e materiais de
apoio ao estudo. No ﬁm, vencedores foram
todos com um prémio inestimável: conhecer o potencial da biblioteca e as melhores
formas de dela tirar partido para melhorar
a vivência escolar.
Site da BE: bit.ly/beaguadepau
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Atividades do Clube de Geocaching

Com o início do ano escolar,

tiveram também início as atividades deste clube. Realizou-se,
nesta Escola Secundária, a 16
de setembro, o Dia do Prosucesso, tendo este Clube partici-

pado com um “stand”, por onde
todas as turmas da Escola passaram, tendo, na altura, sido
apresentadas as atividades e
projetos do clube, previstas
para este ano letivo. Vários
alunos, aproveitaram a ocasião

para se inscrever.
Já na segunda semana de
aulas, realizou-se uma interessante conferência, no auditório
da Escola, sobre o Espaço, denominada: “Exploração espacial
– a última fronteira? – Geocaching no
Espaço?!?”,
sendo orador o astrofísico Doutor Pedro Mota
Machado.
Este Clube também participou, a convite da Associação de
Pais da EBI da Lagoa, no passado dia 21 de setembro, na 7ª
Feira de Ocupação de Tempos
Livres, realizada no Nonagon.

Este evento organizado pelo Gabinete de Desporto e
Juventude, consistiu na “possibilidade
de troca de experiências e conexões entre as entidades do concelho e os seus habitantes,
divulgando as oportunidades
existentes, mas também promovendo estilos de vida saudáveis
e práticas variadas”. Os professores deste Clube, acompanhados por vários alunos, tiveram,
assim a oportunidade de divulgar as atividades educativas que
este Clube, disponibiliza.
Entretanto vários alunos e professores deste clube participaram, no passado dia 25 de
setembro, num evento CITO
(cash in trash out), CITO - Vamos
limpar a orla costeira https://coord.info/GC89QXC,
que se realizou, na orla marítima, junto ao campo de futebol
do Operário. Este evento teve
como objetivo principal a limpeza daquela zona. Os participantes neste evento
oﬁcial
receberam um “souvenir” relativo ao tema. Os eventos CITO
integram-se na proteção do
meio ambiente, onde o Geocaching procura ter um papel
muito ativo e importante.
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Inscrições para
participação
no Clube

Este Clube destina-se a alunos da Es-

cola Secundária de Lagoa, com interesse
nesta área e que se poderão inscrever
até ao dia 15 de outubro, podendo os
pais/encarregados de educação, destes
alunos, participar e colaborar nas atividades do Clube, através dos seus
ﬁlhos/educandos. De realçar que as turmas dos Cursos Proﬁssionais de Técnico
de Turismo Ambiental e Rural e de Gestão Ambiental, terão, de novo, um
grande envolvimento nas atividades
deste Clube. Para contato com este
Clube de Geocaching poderá ser utilizado
o
email:
clubedegeocachingesl@gmail.com. Os
alunos interessados deverão contactar
com o seu diretor de turma ou com os
responsáveis deste Clube.
Luis Filipe Machado e Marco Pereira

Câmara de Lagoa apresenta “Caderneta do éduca”

A Câmara Municipal de

Lagoa apresentou a “Caderneta do Éduca”, no
âmbito do plano de atividades para o ano letivo
2019/202.
Destinado aos alunos do
1.º ciclo do ensino básico,
este projeto visa promover
a educação não formal,
através de uma oferta educativa diversiﬁcada, adequada aos interesses dos
alunos e articulada com a
demais oferta existente ao
nível local. Por outro lado,
contribuir, também, para a
formação de cidadãos
conscientes e informados.
Envolvendo quatro áreas
fundamentais do conhecimento, Ciências e Ambiente, Desporto, Cultura e
Educação Cívica, o “Éduca”
pretende, ainda, promover
as condições necessárias
para o desenvolvimento de
valores e competências nos

alunos, proporcionando
diferentes oportunidades
educativas, através de visitas de estudo a equipamentos que promovam as
referidas áreas.
Para tal, foi criada “A
Caderneta do Éduca”, que
será atribuída a cada aluno,
que será apresentada em
cada visita de estudo e
carimbada pelos serviços
do equipamento visitado,
com a ﬁnalidade de o
aluno, ao concluir o 1º ciclo
do ensino básico, ter o
registo do seu percurso na
educação não formal da
cidade de Lagoa.
A ﬁm de agrupar a oferta
educativa do concelho, a
Câmara Municipal de
Lagoa desenvolveu o Guia
de Atividades Educativas
de todos os interlocutores
para o “Éduca” e que será
divulgado às escolas neste
início do ano letivo.
A participação das escolas

neste projeto é gratuita e
os transportes das crianças
e professores são assegurados pela Câmara Municipal
de Lagoa, de acordo com a
quota estabelecida para
cada escola.
De acordo com a vereadora da área da educação e
cultura da Câmara Municipal de Lagoa, Albertina
Oliveira, “investir na educação formal e não formal
passa por este tipo de medidas e iniciativas, às quais
daremos cumprimento,
para colocar a Lagoa na
vanguarda da educação e
do
conhecimento, sempre com uma visão inovadora, que assenta na
motivação dos alunos e
que coloca as crianças e
jovens em primeiro lugar”.
DL/CML

Foto: CML
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Escola Secundária de Lagoa arranca o novo ano letivo focada
em baixar as taxas de retenção e com tolerância zero ao Bullying

Foto: DR

Desde julho que o professor

Jorge Botelho é presidente do
Conselho Executivo da Escola
Secundária de Lagoa, com quem o
jornal Diário da Lagoa esteve à
conversa, a propósito do começo
do novo ano letivo 2019/2020.
Sobre este recente arranque, Jorge
Botelho considera que o balanço
tem sido “muito positivo”.
“Nós começámos o ano no dia
16 [de setembro] com o ProSucesso, que foi um dia diferente na
nossa escola. Criámos diversas ati-

vidades fora da sala de aula, onde
os alunos puderam conhecer um
pouco de tudo o que se faz na
escola de extracurricular. Foi um
dia muito engraçado. Foi todo da
parte da manhã. Um primeiro
turno para o Ensino Secundário e
um segundo turno para o 3º Ciclo.
Tivemos espalhados, na parte
exterior da escola, diversos stands,
onde os alunos puderam conhecer
os clubes e outras atividades.
Inclusive, a Câmara Municipal de
Lagoa também esteve cá a apresentar o Orçamento Participativo

Jovem e as atividades extracurriculares que podem acontecer aqui
no concelho”, revela.
Com 930 estudantes para este
novo ano letivo de 2019/2020
[mais cinquenta do que no ano
letivo anterior, registe-se], a Escola
Secundária de Lagoa conta com
490 alunos no 3º Ciclo e os restantes no Ensino Secundário, sendo
que, para 2019/2020, este Conselho Executivo, liderado por Jorge
Botelho, vai apostar na implementação do novo currículo do 3º
Ciclo, entrando em vigor agora no
7º ano, que está a funcionar de
forma diferente em relação ao 8º
e ao 9º ano.
“Isto é para ser incrementado em
três anos”, revela Jorge Botelho,
acrescentando-se ainda outro projeto, que já está em vigor: o projeto Naútica/0, que foi alargado ao
8º ano, dado o sucesso que se
registou entre os alunos do 7º ano
de escolaridade.
Relativamente a desaﬁos, o presidente do Conselho Executivo

assume como objetivo principal o
de manter ou baixar as taxas de
retenção que se registaram no ano
letivo passado.
“O ano letivo anterior foi o melhor ano de sempre da Escola
Secundária de Lagoa. As taxas de
retenção foram muito baixas. No
3º Ciclo, estiveram abaixo dos
10%, o que é muito bom”. A isto
soma-se que, no Ensino Secundário, e designadamente no 10º ano,
a título de exemplo, a taxa de retenção ﬁcou-se nos 10,7%,
quando, normalmente, segundo
Jorge Botelho, andava “sempre
na casa dos 25%/30%”.
“O primeiro desaﬁo para nós
será o de mantermos essas taxas
e, se possível, melhorá-las, ainda”,
assume, complementando este
com um segundo desaﬁo.
“Nós temos uma campanha, estamos com um projeto de tolerância zero em relação ao Bullying, e
vamos apostar muito na vigilância
aos nossos alunos, fazendo-os
entender que o Bullying tem de

terminar aqui na escola”.
Em declarações ao jornal Diário
da Lagoa, o professor diz achar
que “os alunos estão mais focados”.
“Acho que percebem que têm
de se aplicar para ter sucesso, e
acho que a comunidade educativa
ao longo dos anos tem vindo a
melhorar”, sublinha, complementando, igualmente, que a distância
escola-encarregados de educação
“já foi maior”.
“Ainda há muitos encarregados
de educação que vêm apenas três
vezes por ano à escola levantar as
notas, se vêm, e é nestes que nós
temos de nos focar, e fazer com
que eles venham à escola mais
vezes, e se interessem pelos seus
educandos, estando em permanente contacto com a escola. O
acompanhamento do encarregado
de educação é muito importante
para o rendimento do aluno”, concluindo que “o contacto dos pais
com as escolas é fundamental”.
DL/JTO

selho Executivo, liderado pela professora Hermínia Rodrigues, traz,
como novidades, neste novo ano
que se inicia, a mesma diz que a
grande aposta vai “no sentido de
oferecermos aqui algumas atividades de complemento curricular. Os
alunos, após o término das atividades letivas, contam, este ano,
aqui, com um leque de atividades
extracurriculares. Temos vários
clubes - o Clube Europeu, o Clube
de Robótica, o Clube de Teatro, o
de Música, um Clube dedicado à
Poesia e as atividades ligadas ao
Clube Desportivo Escolar”.
A nível de projetos educativos, a
escola conta pela primeira vez com
uma sala de estudos, que pode ser
frequentada pelos estudantes das
8h45 até às 17h15, sendo que, a
partir das 15h45, são desenvolvidas, na mesma sala, atividades de
apoio à aprendizagem. É também
uma aposta do novo Conselho
Executivo a tecnologia.
“Temos vindo a adquirir, desde
que tomámos posse, uma série de
equipamento tecnológico, desde
quadros interativos, tablets, computadores portáteis, no sentido de
oferecer um leque de tecnologia
que permita aos nossos professores apostarem em metodologias
de ensino mais centradas nos alunos e mais ativas e motivadoras.

Também contamos, aqui, com
alguns professores que estão a dar
formação, nomeadamente ao
nível de ferramentas digitais que
podem ser utilizadas pelos professores em contexto de sala de aula.
A ideia aqui é que os nossos professores comecem a utilizar não só
estes dispositivos adquiridos pela
escola, mas também os dispositivos dos alunos, para dinamizarem
e criarem, aqui, estratégias de
ensino mais motivadoras”, frisa
Hermínia Rodrigues.
O Conselho Executivo é um órgão
de escola com uma função de gestão da unidade orgânica em várias
matérias, sendo estas a administrativa, a patrimonial, a ﬁnanceira
e sobretudo a nível pedagógico,
mas a presidente do Conselho Executivo da EBI de Água de Pau
sublinha que a ideia passa também por uma “liderança”.
“Esta equipa que tomou posse
pretende, ao longo destes três
anos, mobilizar a comunidade
educativa em torno de um projeto
educativo que foi criado. Preparámos uma série de atividades no
início do ano letivo de forma a
acolher quer os alunos quer os
professores. A nossa aposta, em
termos de projeto educativo, foi
muito bem explicada, quer aos
professores, quer aos alunos, quer

aos encarregados de educação,
porque queremos mobilizar todos
por forma a haver um trabalho
concertado e que todos trabalhem
numa única direção”.
Recebendo estudantes provenientes quer da Vila de Água de
Pau quer da freguesia da Ribeira
Chã, a EBI de Água de Pau inserese, no entender de Hermínia
Rodrigues, “em duas realidades
economicamente e socialmente
bastante desfavorecidas”, acrescentando, e este é o principal
desaﬁo, que “os encarregados de
educação na generalidade têm um
baixo nível de escolaridade, sendo
isso, por si só, um fator que contribui para o insucesso das nossas
crianças”.
Para isso, foram pensadas uma
série de medidas educativas “que
se concentram sobretudo nas
áreas curriculares do Português e

da Matemática, que são operacionalizadas pelos nossos professores”, complementando-se isso
com a inovação posta já em prática e com uma grande oferta de
atividades
extracurriculares
naquela escola.
Considerando que “os pais poderiam ser mais interventivos no
processo educativo dos seus educandos”, a professora Hermínia
Rodrigues termina a nossa entrevista revelando que será uma
aposta a constituição de uma
associação de pais na EBI de Água
de Pau, que será fundamental na
mobilização dos encarregados de
educação, até porque, a nível do
sucesso educativo, julga a presidente do Conselho Executivo,
“ainda há um longo trabalho a
fazer”, termina.
DL/JTO

EBI de Água de Pau aposta na inovação, na formação e em
atividades de complemento curricular

O jornal Diário da Lagoa foi ao

encontro da presidente do Conselho Executivo da Escola Básica
Integrada de Água de Pau, a professora Hermínia Rodrigues, que
considera que o balanço do arranque do novo ano letivo que agora
se inicia “é bastante positivo”.
“Fizemos aqui, inicialmente, uma
receção quer aos alunos, quer aos
encarregados de educação. Os
encarregados de educação e os
alunos estiveram envolvidos em
diversas atividades que dinamizámos aqui na escola, no primeiro
dia, no dia 16 de setembro. Contámos aqui com uma equipa vinda
da Unidade de Saúde de ilha, que
fez algumas atividades relacionadas com a saúde escolar”, tendo
havido, igualmente, atividades
relacionadas com os clubes escolares e a biblioteca, sempre numa
lógica de envolver os alunos e os
encarregados de educação.
A EBI de Água de Pau arranca
para 2019/2020 com 517 alunos,
sendo que 113 são do Pré-Escolar,
164 do 1º Ciclo, 109 do 2º Ciclo e
141 do 3º Ciclo. A escola conta
com alunos desde os três anos de
idade - Pré-Escolar - até ao 9º ano
de escolaridade do Ensino Básico.
Relativamente a projetos, práticas ou atividades que o novo Con-

Foto: DL
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EBI de Lagoa arranca novo ano letivo com cerca de mil
estudantes distribuídos por oito estabelecimentos de ensino

O jornal Diário da Lagoa foi ao

encontro do professor Manuel
Rodrigues, presidente do Conselho Executivo da Escola Básica
Integrada de Lagoa. A EBI de
Lagoa, registe-se, enquanto estrutura, abrange oito estabelecimentos de ensino distribuídos por três
freguesias - Nossa Senhora do
Rosário, Santa Cruz e Cabouco.
Assim, temos a EB 2, 3 Padre João
José do Amaral; a EB1/JI Dr. Francisco Carreiro da Costa; a EB1/JI D.
Manuel Medeiros Guerreiro; a
EB1/JI Dr. José Pereira Botelho; a
EB1/JI Francisco Machado Faria e
Maia; a EB1 /JI Marquês Jácome
Correia; a EB1/JI Prof. Octávio
Gomes Filipe e, por ﬁm, a EB1/JI
Tavares Canário.
No começo deste novo ano letivo de 2019/2020, o professor
Manuel Rodrigues faz um
“balanço positivo”.
“Temos a felicidade de já ter
todos os professores colocados.
Temos o ano letivo a arrancar em
pleno”, envolvendo a EBI de Lagoa
cerca de mil estudantes nas suas
instalações, desde a Educação PréEscolar ao 2º Ciclo. Acrescenta
Manuel Rodrigues que, este ano,
há a preocupação de implementar
um sistema eletrónico de controlo
dos acessos à escola, de venda de
senhas para o refeitório e de produtos no bar.
“Destaco que temos essa grande
preocupação com a segurança dos
alunos, designadamente com o
controlo das entradas e saídas Por

outro lado, temos uma estrutura
disseminada, constituída por oito
estabelecimentos de ensino, o que
nos acarreta mais diﬁculdades em
toda a linha da gestão. A inovação
é que todos os pais dos oito estabelecimentos de ensino vão passar a comprar as senhas para os
refeitórios de forma electrónica,
evitando deslocações às escolas
em dias ﬁxos, como era habitual”,
revelando, ainda, “uma aplicação
no telemóvel, tablet ou mesmo no
próprio computador” onde passa
a ser possível, em casa, comprar as
respetivas senhas. A agilização dos
processos e o fácil acesso a informações de valor promovem o
aumento de eﬁciência dos serviços
permitindo uma otimização de
recursos e rapidez de resposta.
Para além disso, e a nível pedagógico, foram estabelecidas parcerias, que visam a qualidade das
aprendizagens dos alunos dos Programas Especíﬁcos do Regime
Educativo Especial, com o CDIJ
Trevo, da Casa do Povo de Água de
Pau, nas áreas de culinária, oﬁcinas e artes plásticas, mas também
com o Centro Social e Cultural da
Atalhada, nas suas valências de
agricultura, pastelaria, carpintaria
e artesanato, que vai permitir que
“nós consigamos oferecer aquilo
que a escola, conﬁnada apenas às
suas paredes, não consegue”.
Ainda na vertente pedagógica,
destacamos a aposta deste Conselho Executivo num Curso Especializado em Desporto, visando os
alunos do 2º Ciclo. O mesmo dis-

ponibilizará as modalidades de
basquete, vólei e futebol, sendo
que, uma das três, será escolhida
pela Escola Secundária de Lagoa
para lhe dar continuidade no 3º
Ciclo, caso os alunos assim o
entendam.
Existe, também, inclusive, à
quarta-feira, um conjunto diversiﬁcado de Atividades de Complemento Curricular, desde as
atividades desportivas, aos clubes
escolares - o Clube de Música; o
Clube de Proteção Civil; o Clube de
EcoTrilhos; o Clube de Ciências; o
Clube Criatividade e o Clube RoboMat.
Igualmente, a EBI de Lagoa acabou de receber o galardão de Ecodemonstrativo
“das
Escola,
preocupações ambientais que a
escola pretende incrementar na
sua comunidade educativa”.
Tendo tomado posse há cerca de
um ano, a 27 de junho de 2018, o
professor Manuel Rodrigues, à
altura, assumiu publicamente que
uma das suas preocupações era a
indisciplina, bem como a articulação entre os níveis de ensino que
integram a unidade orgânica. No
que diz respeito ao capítulo da
indisciplina, o presidente do Conselho Executivo assume que “ela
reduziu”.
“Antes de mais, era uma inquietação de toda a escola que este
Conselho Executivo decidiu combater com critério. É um trabalho
de todos. Dos assistentes operacionais, dos docentes e dos próprios pais e encarregados de
educação. Só é possível obter
resultados concertando esforços.
É verdade que estamos muito
satisfeitos com a redução da indisciplina e achamos que o que contou de uma forma signiﬁcativa
para isso foi o facto de, em primeiro lugar, termos organizado os
horários dos alunos de forma a
permitir que eles tenham três turnos para almoço. É uma maisvalia”, considera, acrescentando
“o controlo muito mais apertado

de quem prevarica, bem como a
aplicação de medidas disciplinares
com intuito pedagógico, de uma
forma enérgica e criteriosa”.
“Temos docentes de todos os níveis de ensino a trabalhar juntos,
em equipas de trabalho, para o
bem comum que são os nossos
alunos. Isto já se faz por aqui há
muitos anos. Nós trabalhamos de
forma cooperativa e cada vez mais
articulada. A troca de experiências
e a união entre os docentes da EBI
de Lagoa é a nossa maior riqueza”,
sublinha Manuel Rodrigues, em
declarações ao jornal Diário da
Lagoa.
Uma das questões que tem sido
muito levantada, um dos desaﬁos
mais prementes atualmente, tem
visado a EB2,3 Padre João José do
Amaral, sobretudo no que diz respeito à questão das há já muito
prometidas obras de requaliﬁcação da mesma escola. Obras cujo
atraso tem vindo a ser alvo de
alguma contestação, nomeadamente pela presença, ainda, de
amianto no dito estabelecimento
de ensino. A essa questão, o presidente do Conselho Executivo responde que “no dia 5 de agosto de
2018”, logo após a tomada de
posse, “pedimos uma audiência ao
Sr. Secretário Regional da Educação, que nos foi concedida, e em
que foi feita a promessa de que
este problema seria resolvido. A
nossa expetativa era que já estivesse a ser resolvido e que ainda
não fosse uma promessa”, realçando, também, que os problemas
não se resumem só à presença de
amianto: a rede de águas, a rede
de esgotos e a própria estrutura
do edifício, que já conta com mais
de três décadas, também são
preocupações atuais.
“Nas sucessivas comunicações
que temos tido com o Governo,
com a Secretaria da Educação, a
promessa mantém-se, mas tem
sido adiada e foi adiada para, salvo
erro, o início de 2021. Gostávamos
que fosse mais cedo, mas não

depende de nós. As obras dependem de quem tem a decisão política e esta decisão está nas mãos
do Governo”.
Não obstante, e considerando
todas essas questões, Manuel
Rodrigues assegura que a escola
“não está parada” e “não deixa de
fazer as adaptações que considera
importantes no sentido de criar as
condições adequadas de conforto
e bem-estar aos alunos que cá
estão”, concluindo que “neste contexto, a Câmara Municipal tem
sido uma parceira crucial”,
havendo a destacar, assim, a construção do apeadeiro para recolha
e entrega de alunos no portão
Norte, bem como a alteração da
entrada do muro do parque de
estacionamento, acabando com a
circulação de viaturas junto dos
alunos, entre outras tantas intervenções de relevo.
“Os alunos que passam dois anos
da sua escolaridade neste edifício
não merecem que ﬁquemos de
braços cruzados à espera da
requaliﬁcação, fazemos o que está
ao nosso alcance”.
Se considera que a comunidade
diretamente envolvida com a EBI
de Lagoa é uma comunidade hoje
motivada e virada, sobretudo,
para o sucesso educativo e formativo do estudante, o professor
Manuel Rodrigues acha que
“ainda nem todos os pais colaboram, talvez até seja utópico almejar isso, mas também, na sua
maioria, não complicam a vida à
escola. Grosso modo, temos uma
comunidade que aceita muito
bem a escola, que tem feito parte
da solução e não do problema.
Cada vez mais os pais têm de ser
convidados a serem os parceiros
imprescindíveis, fazendo bem a
parte que lhes compete. A Escola
tem de ser uma prioridade na vida
das famílias. Só assim, podemos
desenvolver a nossa sociedade”,
termina.
DL/JTO

remodelação da escola EB 2,3
Padre João José do Amaral, diz que
esta “foi sempre uma luta da associação”, acrescentando que “nos
últimos quatros anos, todos os
anos, temos tido uma reunião com
o Secretário Regional da Educação,
e este é sempre um assunto que
discutimos”.

“Isto desagrada-nos muito, porque
é uma das últimas escolas que
ainda necessita de reabilitação. O
próprio governo, acerca da última
interpelação que ﬁzemos, comprometeu-se, em ofício, que as
obras se iriam iniciar, previsivelmente, agora no verão”, assunto
que, ttodavia, acabou adiado sob

a desculpa de não haver “disponibilidade ﬁnanceira”, refere Susete
Benevides.
“Os pais já estão a ﬁcar saturados
de estar, diplomaticamente, a exigir a remodelação”, frisa, anunciando, a presidente da APEEEBIL,
que se abriu, em reunião recente
com a presidente e vereadora da

Educação da Câmara Municipal de
Lagoa, a possibilidade de que
“pelo menos seja feito um estudo
sobre a presença de partículas de
amianto para que possamos estar
minimamente tranquilos”, conclui.

Sucessivos atrasos na remodelação da escola EB 2, 3 Padre
João José do Amaral preocupam Associação de Pais

O jornal Diário da Lagoa esteve

à conversa com a atual presidente
da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica
Integrada de Lagoa, Susete Benevides.
A mesma, em declarações, e
acerca dos sucessivos atrasos na

DL/JTO

Página 08

PUBLICIDADE

Diário da Lagoa | outubro 2019

Diário da Lagoa | outubro 2019

Página 09

REPORTAGEM

Igreja de Nossa Senhora do Rosário alvo de obras de
manutenção e de pintura

O jornal Diário da Lagoa es-

teve, a propósito das mais recentes obras na Igreja de Nossa
Senhora do Rosário, à conversa
com o pároco Nelson Vieira, que,
em declarações exclusivas ao
nosso jornal, considerou que as
mesmas se iniciaram face “a uma
necessidade de há longo tempo”.
“A nossa igreja precisava de uma
intervenção. Obras de manutenção e de pintura. Seja no interior e
sobretudo no exterior: as paredes,
as portas, as janelas, para que
possa estar preparada para o próximo Inverno, e também sendo o
Rosário, não a Matriz histórica, o
lugar mais central da vida da
Lagoa, era, não quero falhar na
minha aﬁrmação, a igreja, de um
centro, que estava em pior
estado”, sendo que, neste caso,
estamos a falar da pintura do
exterior, interior e do tratamento
da pedra, ou seja, da sua lavagem,
limpando-a, desta forma, e tratando-a, também, de maneira a
que a água não se inﬁltre nela.
Com um prazo de execução que
termina, “sem dúvida”, antes das
festas em honra de Nossa Senhora
do Rosário, o pároco Nelson Vieira
diz também que, e já relativamente ao ﬁnanciamento das
obras, “por enquanto, as rifas são
a forma mais viável que nós temos
atualmente, e que tem dado
algum dinheiro, mas ainda estamos longe daquilo que é o orçamento da obra para aquele que é

o dinheiro que nós temos para a
pagar”, complementando com um
apelo para que possam todos contribuir para esta causa da igreja,
“que é a casa de todos nós os
batizados”, e agradecendo, Nelson
Vieira, a todos os que já contribuíram.
“Este tipo de intervenções, ou
outras, nunca são fáceis, porque
nós temos um compromisso bancário”, não havendo, contudo, no
entender do pároco de Nossa
Senhora do Rosário, “razões de
queixa”, uma vez que a ajuda das
pessoas tem sido uma realidade.

Festas de
Nossa Senhora
do Rosário

Aproximando-se as festas em
honra da padroeira Nossa Senhora
do Rosário, as mesmas já têm programa deﬁnido. Com uma dinamização diferente, nomeadamente
na parte dos tríduos, os mesmos
serão dinamizados da seguinte
forma: o primeiro dia dos tríduos
será orientado pelo grupo do
Apostolado da Oração, que é o
mais antigo da Diocese de Angra,
registe-se, e um dos mais antigos
de Portugal. Assim, nesse dia,
haverá uma recitação do terço às
19h30, seguida de missa às 20h00.
No segundo dia, os jovens irão
ﬁcar responsáveis pela dinâmica

sob o tema “Maria, Mãe da Unidade”. Já no último dia, os grupos
corais ﬁcarão responsáveis pela
dinâmica já sob o tema “Maria,
Amparo da Fé”. No sábado, como
é habitual, das 10h00 às 12h30 haverá o sacramento da reconciliação. Às 20h00, Procissão de Velas
e, após a mesma, celebração da
Eucaristia no recinto da Praça,
caso as condições meteorológicas
o permitam. O ministério do canto
dessa Eucaristia será assegurado
pelo Rancho de Romeiros de
Nossa Senhora do Rosário. Após a
celebração da missa haverá um

concerto pela Banda Filarmónica
Lira do Rosário.
No dia 13 de outubro, domingo,
o mesmo começará, como habitual, pela alvorada com salva de
vinte e um tiros. Às 11h00, celebração solene da Eucaristia, assegurando o ministério do canto o
Orfeão de Nossa Senhora do Rosário, seguindo-se a Procissão pelas
17h00. Ao recolher da mesma, haverá sermão, bênção do Santíssimo Sacramento e procissão da
padroeira no recinto da Praça de
Nossa Senhora do Rosário,
havendo um apelo para que “se

possa fazer silêncio” na recolha da
dita procissão.
Após a mesma, registe-se, haverá os concertos pelas bandas
ﬁlarmónicas. Na segunda-feira há,
aliás, uma novidade: não se realizará Eucaristia de manhã. Neste
dia, com efeito, optou-se por uma
Eucaristia às 19h00 em honra de
S. José e consagração das famílias,
fazendo-se um apelo à presença
dos emigrantes. O ministério do
canto, aí, será assegurado pelo
Orfeão.
Na quarta-feira, ainda, haverá
um concerto pelo Orfeão de Nossa
Senhora do Rosário, acompanhado pela Banda Militar dos Açores, na igreja paroquial. No
sábado, dia 19, temos a recitação
do terço às 18h30 e às 19h00 a celebração da Eucaristia e, terminando, no Domingo, a Eucaristia,
pelas 10h00, com as crianças da
catequese,
acontecendo
o
mesmo, para a comunidade, às
12h00. Às 14h00 realizar-se-á o
Cortejo de Oferendas, seguido de
arrematações. Às 20h30, o concerto da Banda Filarmónica Lira do
Rosário, seguindo-se, às 22h30, o
sorteio das rifas em favor das
obras de manutenção e pintura da
igreja e, por ﬁm, às 11h30 o encerramento das festas no adro junto
da padroeira, caso as condições
meteorológicas o permitam.
Nestes dias de festa, a comunidade cristã de Nossa Senhora do
Rosário contará com a presença
do padre Horário Dutra, pároco de
Santo António e de Santa Bárbara,
Ouvidoria das Capelas.
DL/JTO
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Manuel Avelar: o presidente
ganhador e o voluntário de causas
o Sr. Afrânio Pereira. do campo de jogos bem como
Manuel Eduardo dos Santos sidente
Depois, ﬁcou vários anos na Dire- intimamente envolvido na criação

Foto: DL

Avelar nasceu a 12 de dezembro
de 1945, na ilha de São Jorge,
tendo depois partido para a Terceira com apenas seis anos de
idade, onde permaneceu até aos
quase quinze anos de idade, altura
em que emigrou para o Canadá,
pois o seu pai estava emigrado na
altura. O seu pai era Manuel Avelar e a sua mãe Amanda Avelar,
sendo que Manuel Eduardo dos
Santos Avelar teve doze irmãos uma família muito numerosa [uns
nasceram no Canadá, outros em
São Jorge e também na ilha
Terceira].
Como proﬁssão, trabalhou no
Canadá, no ramo das madeiras,
até fazer vinte e oito anos de idade
[tendo partido para lá ia fazer
quinze, relembre-se]. Chegou a
São Miguel através de Ivone Avelar, sua esposa, que conheceu na
escola, na ilha Terceira. Depois,
emigrou, mas vinha a Portugal de
vez em quando, namorando sempre, e cruzando-se, pelo meio
dessa história, uma típica padaria
situada em Nossa Senhora do
Rosário.
Com efeito, o atual sogro do Sr.
Avelar, estando outrora emigrado
no Canadá, e possuindo um irmão
que morava em São Roque, veio
então para São Miguel. Depois,
adquiriu uma padaria em Nossa
Senhora do Rosário, precisamente.
A Sra. Ivone veio da Terceira para
São Miguel, já que a padaria pertencia ao seu pai, mais a sua mãe,
tendo-se encontrado mais tarde
com Manuel Eduardo dos Santos
Avelar, em São Miguel, que se
tornou proprietário da padaria em
causa em 1979, em sociedade com
o seu cunhado, deixando de exercer funções como gerente da
mesma em 2001, altura em que a
vendeu.
Foi presidente do Clube Operário Desportivo. Chegou lá era pre-
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ção, passando pela presidência o
Sr. Eduardo Almeida, entre outros,
e acabando por ser presidente,
depois de se ter candidatado ao
mesmo posto, no qual permaneceu durante 11 anos.
“Consigo ser o presidente mais
ganhador do Clube Operário Desportivo. Apostava-se para ganhar”,
declara o Sr. Manuel Avelar em declarações ao jornal Diário da
Lagoa, tendo-se ganho, na altura,
“campeonatos, Taças de São
Miguel, Taças de Honra, a Taça
Açores, era conhecido como o presidente mais ganhador do Operário”, tendo trabalhado com vários
treinadores: Armando Fontes, o
Prof. José Carlos Santos, o José
Carlos Cabral, o Jaime Graça, entre
outros, destacando-se vários jogadores que “passaram pela sua
mão”, a título de exemplo: o
lendário “Pauleta”, o Mariano, o
Vítor Simas, o José Maria, o Mário,
o Luís Rebelo, o João Manuel, que
jogava no Santa Clara, o Jaime Correia, o Pedrinho, o “Gringo”, o
“Ganeira”, que jogava no Rabo de
Peixe, entre outros e outros.
“Fui Campeão dos Açores, pus o
Operário na Série E e, quando saí,
deixei o plantel preparado para
aquela época. O Fernando Jorge
[Moniz] já era membro e deixámos
a tesouraria em boas condições”.
Criou, igualmente, as camadas jovens do COD, desde a miudagem
aos juniores, já que quando foi
para lá tal coisa “não existia”.
“Fomos uma vez jogar para a
Vila Franca [com as camadas
jovens], nunca mais me esqueço,
o Marinho Varão ia à frente deles,
nas carrinhas da padaria, com
umas camisolas, uns calções de
qualquer maneira, uns com sapatas, uns com botas”, sendo que,
naquele tempo, o relvado “ainda
era pelado”.
Envolvido no desenvolvimento

e ediﬁcação da atual sede do
Clube Operário Desportivo,
Manuel Eduardo dos Santos Avelar
foi também presidente, durante
dezasseis anos, da Comissão de
Festas e da Comissão Fabriqueira
da Paróquia de Nossa Senhora do
Rosário, na altura convidado pelo
Sr. Augusto Soares.
“Não percebia nada daquilo”, assume, e, acrescentando-se a esse
facto curioso, logo no primeiro
ano de presidência, aquando da
preparação para as festas, puxado
pelo Jorge Luís, “cai o medalhão da
Igreja”, numa equipa cooperante
que contava com homens como
José Viveiros, José da Arruda, Dorvalino Cordeiro, João Carlos
Cabral, entre muitos outros
grande colaboradores e beneméritos, isto no tempo do pároco
João Raposo Leite.
“Fez-se, na altura a maior obra
da igreja”, que foi precisamente a
sua restauração por dentro e por
fora e a colocação do primeiro
tecto. Sempre com a ajuda de
beneméritos anónimos, gente de
dentro, gente de fora, mas de
gente que ajudava no que podia.
Nota ainda para uma pessoa que é
o Sr. Fernando do Espírito Santo,
“que deveria ter tido uma grande
homenagem aqui na Lagoa”, pois
“era um homem que dava tudo
para a Igreja”, sublinha Manuel
Eduardo Avelar. Fernando do Espírito Santo morava mesmo em
Nossa Senhora do Rosário, sendo
um ávido voluntário e benemérito
durante largos anos para a sua
paróquia de coração.
Para além disto tudo, o Sr. Avelar
foi um dos fundadores do Centro
Sócio-Cultural de São Pedro, e
integrou a sua Direção, inclusive,
isto no tempo do saudoso pároco
João Raposo Leite, primeiro presidente daquela instituição.
Militante do PPD-PSD - Partido
Social-Democrata -, acabou, um
dia, no tempo do Mota Amaral,
por se desvincular, “acabando de
vez”. “Nunca mais fui militante do
PSD”, mas, antes, contudo, integrou nos mandatos de 1983-1985,
sendo presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário António Manuel da Costa
Varão, a Assembleia de Freguesia
de Nossa Senhora do Rosário. O
mesmo aconteceu também no
mandato de 1986-1989, sendo
presidente de Junta também António Manuel da Costa Varão, onde
integrou a mesma Assembleia de
Freguesia, como membro.
DL/JTO

Suicídio

Fatores Sociais como:
Viver em cidades; desemprego
ou desocupação; mudança de
habitação; emigração; falta de
apoio familiar e/ou social;
reforma; acesso fácil a agentes
mortais, tais como armas de fogo
ou pesticidas; estar preso.
Perceber os sinais de alerta e
intervir de forma eﬁcaz poderá
salvar vidas.
Ao contrário do que a maioria
das pessoas pensa, os suicidas
expressam algo ou deixam pistas
sobre as suas intenções.
Dr. João Martins de Sousa
Esteja atento á expressão de
Delegado de Saúde de Lagoa ideias ou de intenções suicidas:
"Vou desaparecer.”
..Uma solução permanente
“Vou deixar vocês em paz.”
para um problema temporário…
“Eu queria dormir e nunca mais
Organização Mundial de Saúde acordar.”
(OMS) divulga que se suicidam
“Isso não vai parar, eu só quero
em todo o mundo cerca de 3000 me matar.”
pessoas por dia o que dá uma a
Para além da expressão deste
cada 40 segundos e, por cada tipo de frases podem surgir
pessoa que se suicida, 20 ou tal- outros sinais de alerta como
vez mais tentam por ﬁm á vida. comentários sobre a morte ou
Segundo a mesma fonte o suicídio, preparativos para a
número anual de suicídios, atual- morte que se traduzem na premente, é cerca de um milhão. paração de documentos, no dar
Estima ainda, que este número objetos pessoais de valor sentiserá de 1,5 milhões em 2020.
mental elevado ou escrevendo
O suicídio constitui um fenó- cartas ou notas aos amigos.
meno complexo com implicações
A pessoa pode sentir, exteriosérias a nível social pelo que é rizar ou verbalizar sensação de
uma importante questão de desesperança, desprezo por si,
saúde pública.
apatia, falta de interesse pelo
São fatores de risco ou facilita- que lhe rodeia, tristeza intensa
dores na génese da ideação / comportamentos impulsivos e
comportamento suicidário os alterações bruscas do humor
relacionados com a psicopatoloConversas e ameaças de suicígia como:
dio devem ser sempre levadas a
Depressão endógena, esquizo- sério!
frenia, alcoolismo, toxicodepenPerante sinais de alerta ou susdência
e
distúrbios
de peita que alguém pode estar a
personalidade; modelos suicidá- considerar o suicídio, o que
rios (familiares, pares sociais, fazer?
entre outros); comportamentos
Não abandone essa pessoa e
suicidários prévios; presença de peça ajuda proﬁssional; aguarde
ameaça ou ideação suicida com pelo momento apropriado proplano elaborado.
cure um lugar calmo para falar
Fatores pessoais que são:
sobre suicídio com essa pessoa.
Ter entre 15 e 24 anos ou Faça com que ela perceba que
acima dos 45 anos; pertencer ao está ali para ouvir e apoiar; recosexo masculino e ser de raça nheça os sentimentos da pessoa;
branca; morte do cônjuge ou de seja empático e não crítico; ofeamigos íntimos; escolaridade reça conﬁança.
elevada; presença de doenças
Incentive-a a procurar ajuda de
terminais (cancro etc.); hospita- proﬁssionais. Ofereça-se para
lizações
frequentes, psiquiá- acompanhá-la.
tricas ou não; família atual
Se essa pessoa coabita consigo
desagregada (separação, divór- assegure-se de que ela não
cio ou viuvez).
tenha acesso a meios para proFatores psicológicos como:
vocar a própria morte (por exemAusência de projetos de vida; plo, pesticidas, armas de fogo
desesperança contínua e acen- ou medicamentos) em casa.
tuada; sentimento de culpa
4 formas de ajudar:
elevada por atos realizados ou
- Converse
experiências passadas; perdas
- Acompanhe
precoces de ﬁguras signiﬁcantes
- Procure ajuda proﬁssional
(pais, irmãos, cônjuge, ﬁlhos);
- Proteja
ausência de crenças religiosas.

.
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Santiago FC abriu época com o I Torneiro Pauense Cup

Banco do Santiago no jogo da ﬁnal do I Torneio Pauense Cup realizado no início de setembro.

A equipa do Clube Operário

Desportivo venceu o Torneio
Pauense Cup disputado no Campo
de Jogos Mestre José Leste, em
Água de Pau. Tratou-se de um
torneio que serviu assim de preparação para as provas oﬁciais,
entretanto já a decorrer.
O Operário venceu, na ﬁnal, disputada a 8 de setembro, o Santiago FC por 4-0. As duas equipas
chegaram à ﬁnal depois do Santiago ter ganho por 4-2 o Mira
Mar, enquanto o Operário goleou
por 5-0 o Benﬁca Águia.
Entretanto, no mesmo dia, disputou-se também o apuramento
do 3º e 4º lugar, tendo o Benﬁca
Águia ganho o encontro frente ao
Mira Mar por 2-1.
Esta foi a primeira edição deste
torneio que teve como organização o Santiago FC. Para 2020 está
marcada a segunda edição da
prova.
Tratou-se de um torneio que
teve um balanço positivo, segundo
adiantou, à reportagem do Jornal
Diário da Lagoa, o presidente do
clube pauense.
Octávio Cabral admitiu que gostava que o torneio pudesse ser
realizado em agosto, para que os
emigrantes, que se deslocam por
alturas das festividades da freguesia, pudessem assistir ao mesmo,
até porque o apoio destes tem
sido importante. Caso disso é
mesmo o apoio nos fatos de treino
adquiridos para a equipa sénior,
patrocínio de um emigrante
pauense.
Com objetivo de envolver os sócios e simpatizantes em torno do
clube, durante esta época, serão

realizadas várias atividades.

Santiago quer
realizar uma
época tranquila

Segundo Octávio Cabral, a equipa
do Santiago preparou a nova
época duma forma melhor que o
ano transato, com novos reforços,
pretendendo fazer um bom Campeonato e uma boa Taça de Honra.
Segundo referiu, a aposta é lutar
jogo a jogo, sempre pelos lugares
cimeiros, e o plantel foi constituído nesse objetivo.
O Santiago FC tem um plantel sénior constituído por 26 jogadores,
sendo que houve ainda outros
nove que estiveram à experiência
mas acabaram por não ﬁcar, por
não cumprirem com as exigências
da equipa técnica.
O treinador dos verdes de Água
de Pau é Tiago Ávila, que transita
da época passada, apoiado por
Mário Valentim, que foi responsável pela formação do Santiago na
época transata.

Segundo o dirigente desportivo,
o Santiago pretende dar a oportunidade aos jovens para que possam apostar e progredir na sua
carreira desportiva, mas tudo dependerá deles mesmo, daquilo
que poderão fazer e do seu trabalho e empenho.
Octávio Cabral destaca que muitos têm qualidade e basta acreditarem em si e nas suas
capacidades. “O clube tem
ajudado os jovens, duma forma
pedagógica, agora depende deles
próprios”, reforçou.
O responsável adianta que o
clube tem boas condições físicas
para desenvolver o seu trabalho,
com um campo de excelente qualidade, duas carrinhas para apoiar
os vários escalões e disponibilidade dos seus dirigentes para que
nada falhe ao longo da época.

Foto: SFC

“O Santiago é um clube que continua com a paixão do futebol na
sua freguesia e queremos cativar
cada vez mais gente”, reforçou
Octávio Cabral.

O clube tem
sempre de se
assumir como
candidato ao título

O treinador do Santiago pretende que o clube consiga fazer
melhor que a época transata.
Falando ao Jornal Diário da
Lagoa, Tiago Ávila recordou que
2018/2019 foi um ano zero, com
uma equipa praticamente nova,
sendo que, este ano, foi possível
recuperar alguns jogadores que já
tinham feito parte do plantel do

Santiago.
Para mais esta época, o técnico
aposta forte e admite que o clube
tem de se assumir como candidato
ao título, e tentar andar no pódio.
Tiago Ávila recorda que o plantel
é constituído por muitos jovens,
sendo que, hoje em dia, falta compromisso destes para com o clube.
Mas esta é uma realidade que não
acontece apenas no Santiago,
reforça.
O plantel é constituído por muitos jovens, sendo mais de 50%
oriundos de Água de Pau, naquele
que é um plantel misto, onde
estão alguns jogadores mais experientes.
O técnico principal assume que
o plantel é um pouco grande, mas
assume que se houvesse o escalão
de juniores, este seria certamente
mais curto.
E por falar em formação, Tiago
Ávila reforça que o clube tem o
dever de caminhar para isso. “É
importante ter uma equipa de juniores, para que estes jovens possam ter a oportunidade de
jogarem nos seniores, servindo
como motivação para eles”.
A aposta na formação é muito
importante, segundo refere o treinador, recordando que, no seu entender, o objetivo é mesmo esse,
“formar para os seniores”.
Tiago Ávila diz que a aposta do
clube tem de ser nesse sentido,
daí o investimento que é feito na
formação, para que os jovens de
hoje possam ser a futura equipa
sénior.
“É fundamental o clube ter todos
os escalões de formação, não só
para o Santiago FC mas como para
a própria freguesia”, realçou Tiago
Ávila.
DL

Formação no
Santiago FC

Esta época a equipa de Água de
Pau volta a apostar nos escalões
de formação.
Embora sem o escalão júnior, e
que é objetivo abrir na próxima
época, o clube pauense tem cerca
de 140 atletas divididos pelos
escalões de Traquinas, Benjamins
(duas equipas), Infantis, Iniciados
e Juvenis.

Equipa do Santiago no ﬁnal do jogo de apresentação.

Foto: SFC
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Assinado protocolo para projeto de videojogo “Descoberta e Povoamento dos Açores”

Foto: DL
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Freguesia da Ribeira Chã

Maria do Carmo Pacheco Soares
Nasceu: 20-04-1936
Faleceu: 02-09-2019

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Maria Matilde Medeiros Botelho Saraiva
Nasceu: 02-07-1932
Faleceu: 04-09-2019

Freguesia de Santa Cruz

Vera Lúcia da Silva Aguiar
Nasceu: 23-09-1986
Faleceu: 09-10-2019

A apresentação deste videojogo em 3D decorreu no auditório do Expolab, na Lagoa, onde foi assinado
um protocolo entre todas as entidades parceiras deste projeto.

A Câmara Municipal de Lagoa e a

Escola Secundária de Lagoa apresentaram, ao público, o projeto de videojogo
“Descoberta e Povoamento dos
Açores”.
Esta iniciativa, promovida pelas duas
instituições, está a ser desenvolvida há
cerca de dois anos, e conta com o apoio
da Secretaria Regional da Educação e
Cultura, da Casa do Povo de Água de
Pau, do Nonagon e da empresa Globaleda.
O projeto constitui uma resposta aos
desaﬁos colocados às escolas pelo currículo regional, nomeadamente na área
da história, geograﬁa e cultura dos
Açores, e recorre à estratégia de “gamiﬁcação” (do original inglês: gamiﬁcation),
tendo
como
objetivo
disponibilizar aos alunos um modo de
aprendizagem apelativa que conjugue
formas de ensino formal e não formal.
O jogo está a ser construído segundo
um guião, concebido pela área da Educação e Cultura da edilidade, em consonância com a Orientação Curricular,
produzida pela Comissão Cientíﬁca e
Pedagógica, criada pelo Despacho n.º
1311/2014 de 30 de julho, documento
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Lagoa recebeu a
7ª Annual EMSEA

Foto: Gacs

A Cidade de Lagoa rece-

beu a 7ª edição da Annual
EMSEA (European Marine
Science Educators Association) Conference Azores 2019. O evento
decorreu no Expolab Centro de Ciência Viva, subordinada ao tema “Literacia dos Oceanos”.
A 7ª Annual EMSEA Conference Azores 2019 reuniu uma centena de
professores, investigadores e interessados na área
da educação para as Ciências do Mar, tendo sido
coorganizado pelo Governo dos Açores, através

do Fundo Regional para a
Ciência e Tecnologia e Direção Regional Ciência e
Tecnologia e também pela
Associação Europeia dos
Educadores em Ciências
do Mar – EMSEA.
O objetivo deste encontro
visou promover e sensibilizar para a partilha de conhecimentos e boas
práticas para a literacia
dos oceanos, contando
para tal com a presença
de especialistas nacionais
e internacionais. Do programa ﬁzeram parte vários workshops dinâmicos
e interativos.

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

A vida afetiva permite-lhe vivenciar momentos românticos, no entanto
deverá adotar uma postura sustentada pelo
sentimento de ética e de justiça.
A nível proﬁssional, embora a conjuntura trace movimentações económicas
favoráveis, procure trabalhar sempre com
muita dedicação e perspicácia.

A vida afetiva proporciona-lhe
bons momentos nos relacionamentos em
termos familiares e terá muita facilidade de
transmitir os seus sentimentos.
A nível proﬁssional, aparecerão
alterações no trabalho ou novas propostas
aliciantes que deverão ser enfrentadas com
muita serenidade e lucidez.

A vida afetiva atravessa um
período em que se vai sentir a sensibilidade
e a segurança fundamentais para poder
trilhar um rumo de imenso sucesso.
A nível proﬁssional, terá de conﬁar
mais na sua intuição e o seu trabalho será
avaliado de forma meritória. Conseguirá
atingir os seus objetivos.

A vida afetiva reﬂete a necessidade de tratar as questões amorosas com
mais sensibilidade e mudando a sua atitude
conseguirá melhorar a relação.
A nível proﬁssional, encontra-se
em condições de preparar planos para o
futuro de forma a alcançar estabilidade
económica e sucesso na carreira.

A vida afetiva depende bastante
da sua habilidade de apresentar uma
postura moderada e de promover um
diálogo lúcido para superar conﬂitos.
A nível proﬁssional, beneﬁciará de
uma proteção Celestial que reforçará o seu
otimismo e aumentará a sua capacidade de
tomar boas iniciativas.

A vida afetiva assinala uma fase de
segurança interior, fundamental para poder
clariﬁcar sentimentos e reconstruir o relacionamento amoroso.
A nível proﬁssional, poderá tomar
algumas decisões benéﬁcas para poder
desenvolver as suas atividades com muita
eﬁcácia e bastante coragem.

A vida afetiva dá-lhe a possibilidade de proceder a mudanças, de modo a
poder erradicar problemas e criar a oportunidade de abrir novos caminhos.
A nível proﬁssional, tende a entrar
numa fase mais produtiva e novas propostas proﬁssionais surgirão no seu caminho.
É tempo de mudar.

A vida afetiva aponta sentimentos
escondidos que poderão emergir impulsivamente. Examine as questões com lucidez e
aja conscientemente.
A nível proﬁssional, todos os
assuntos deverão ser tratados com discernimento, honestidade e bondade para merecer as honras merecidas.

A vida afetiva beneﬁcia do seu
charme e do seu sentimento de fraternidade, de forma que conseguirá ultrapassar
dúvidas ou alcançar muitos êxitos.
A nível proﬁssional, experienciará
uma evolução económica muito gratiﬁcante
e abrem-se novas perspetivas que lhe
trarão ótimos proveitos.

A vida afetiva não poderá ser prejudicada por causa de problemas relativos
ao passado. Encontrará condições para
superar quaisquer obstáculos.
A nível proﬁssional, avaliando corretamente as circunstâncias e aperfeiçoando as suas qualidades pessoais,
alcançará êxitos na carreira.

A vida afetiva apresenta relações
baseadas na comunicação assertiva e na
capacidade de defender os seus interesses,
mas expandindo a compreensão.
A nível proﬁssional, atingirá os
resultados imaginados e melhorará a área
ﬁnanceira. Contudo, basta acreditar nas
suas ideias e melhorar a sua fé.

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 rever as suas ações, porque receberá de retorno tudo o que semear. Adote
atitudes justas e compreensivas.
A nível proﬁssional, surgirão oportunidades que lhe trarão benefícios ﬁnanceiros e realização pessoal. Avance com
coragem e seja persistente.
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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CPCJ de Lagoa tem nova sede

Comissão de Proteção de

Crianças e Jovens (CPCJ) de Lagoa
passou a contar com uma nova sede,
localizada no edifício dos CTT, na
Avenida Infante D. Henrique.
Trata-se de um novo espaço que
vem dar outra dignidade ao trabalho
que tem sido desenvolvido por esta
comissão e que reﬂete as necessidades desta, segundo defendeu a presidente da Câmara Municipal de
Lagoa, que falava na inauguração da
nova sede, cujas obras de requaliﬁcação foram da responsabilidade do
município.
A nova sede é central e de fácil
acesso, dando outras condições para
o importante trabalho que é desenvolvido por esta instituição “na
defesa do supremo interesse das
crianças”, realçou ainda a autarca.
Na ocasião, a edil salientou que
era uma necessidade desta CPCJ ter
outras condições, que pudessem

Pub.

assegurar de forma digna esse trabalho, quer do ponto de vista do bemestar das crianças e jovens quer,
também, daqueles que trabalham
todos os dias nesta instituição em
prol das mesmas.
A CPCJ de Lagoa funciona desde
1997 e Vera Libório, a presidente da
comissão, realçou o facto dos desaﬁos atuais comprovarem o papel da
associação. “Atualmente, a CPCJ de
Lagoa tem 122 processos ativos, destacando-se como principais problemáticas,
a
exposição
a
comportamentos que possam comprometer o bem-estar e desenvolvimento da criança, a negligência e a
violência doméstica. De destacar o
absentismo escolar, que com as últimas políticas implementadas no concelho de Lagoa, teve um decréscimo
do número de processos contanto
com apenas 13 processos ativos num
universo de 122”.
Realçou ainda a responsável que

“este é um sinal de que as políticas
sociais implementadas no concelho
têm surtido efeito,” aﬁrmou a presidente do CPCJ de Lagoa.
Falando também na inauguração
das novas instalações desta comissão, o Pe. Nuno Maiato chamou a
atenção para o papel destas entidades como esta, recordando uma das
parábolas do Evangelho que deﬁne o
trabalho de uma CPCJ: “Um pastor
que tinha cem ovelhas, mas uma
fugiu, e o pastor foi atrás da ovelha
perdida, e só descansou quando a
encontrou”.
O pároco, que realizou a cerimónia de Bênção da nova sede, chamou
ainda a atenção para um assunto que
atualmente tem gerado discussão, e
que tem deixado preocupação:
“façam o favor de reﬂetir sobre a
diferença entre igualdade de género
e ideologia de género”, alertando
para problemas graves que poderão
advir das discussões atuais sobre
este tema.
A CPCJ de Lagoa tem atualmente
cinco técnicos a trabalhar a tempo
inteiro, sendo constituída por uma
comissão de 19 elementos que reúnem mensalmente. Há ainda uma
comissão restrita, que reúne semanalmente.
As novas instalações incluem,
agora, duas novas salas, uma sala
própria para a audição de crianças e
jovens, e outra para audição dos
adultos, além de uma sala de reuniões, sala de técnicos e sala administrativa e ainda um pequeno
refeitório, o que se consubstancia
numa melhoria clara das condições
de trabalho desta comissão.
DL

Negrume

No ainda lusco-fusco, a

adivinhar a próxima madrugada, avolumaram-se densas e bastas nuvens
rasteiras, afogando aquele
céu de um cinzento ﬁrme e
pesado que os ilhéus açorianos acreditam portadoras
de más novas.
O vento, furioso e descontrolado, metia medo, fustigando sem tréguas o mar e
as ilhas.
À tona da água, o raio,
hirto, fendeu o mar que logo
se fechou sem um gemido,
sem um clamor.
Bem mais tarde, o vozeirão
do trovão assustou todos
em redor e a noite cerrou-se
tão escura, mas tão escura,
que ninguém se lembra de

Foto: NL

um tal negrume.
Então, a chuva aconteceu,
e foram horas e horas a ﬁo,
mar e céu caldeados na
mesma água e na mesma
escuridão de estremecer.
Por tardia madrugada, de
medo não escondido, uma
luz foi-se avizinhando,
esgueirando-se pelo negrume que, pouco a pouco,
foi cedendo.
O dia, a modos que envergonhado, quis tentear as
irritadas e descontroladas
forças da natureza enquanto
o Sol descaldeava todo
aquele negrume.
As ilhas entreolharam-se…
a vida tomou o rumo.
Ruben Santos
2011

