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Tecnoparque afirma-se
como zona de expansão
Lançada a primeira pedra do hotel Double Tree by Hilton, já em cons
trução. Segundo edifício do Nonagon deve avançar em 2020.
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Biblioteca escolar dedica o mês de
novembro à criatividade
Faz-nos uma visita e
mostra-nos o que sabes!!

Era o que dizia o car
taz que publicitava a
comemoração do Hal
loween na iblioteca
da EB 2, 3 Padre João
José do Amaral, que
teve lugar no dia 31 de
outubro.
Muitos alunos, pro

decoração de mandalas, a criação de títu
los, a construção de decorações de Natal
para a BE ou os desaﬁos de Tangram.
Criado para colmatar a falta de ocupação
nos tempos sem aulas, este espaço é hoje
muito procurado, também nas horas de
almoço e intervalos, por alunos de todos os
ciclos da escola, que veem no Cantinho
uma oportunidade de aprender de forma
divertida e conhecer as obras trabalhadas

fessores e funcionários
vestiramse a rigor e
foram até à biblioteca
escolar. Aí, uma res
posta certa a uma
questão
colocada,
dava direito a um re
buçado. Foi um dia
com muitas doçuras e
algumas travessuras.

Criar é difícil e não surge do nada. É uma
Histórias de arrepiar

À noite o divertimento continuou!!!
Histórias e cantigas divertidas e arrepiantes,
como é de esperar para uma noite de Hallo
ween, encheram o espaço.
As dinamizadoras do projeto Canta comigo,
Leio contigo trouxeram muitas atividades, his
tórias e cantigas alegres e divertidas a crianças
e adultos que comemoraram esta noite na
biblioteca escolar.

competência que requer treino e muitos
erros para ser desenvolvida e nem os gran
des génios fazem obrasprimas à primeira.
Por isso, no Cantinho da Criatividade da bi
blioteca escolar de Água de Pau, não faltam
atividades diversiﬁcadas que trabalham a
imaginação, o sentido estético e a resolu
ção de problemas por temáticas, como a
pela equipa da BE.
O segredo deste sucesso reside, na opi
nião da coordenadora da biblioteca, na
enorme dedicação e empenho das assisten
tes operacionais, Beatriz Melo e Helena
Costa, que dinamizam este espaço de
forma criativa e acolhedora, conquistando
muitos leitores para esta segunda casa, que
é a da leitura, da aprendizagem e da parti
lha.

Visita ao tio Óscar

No dia 5 de novembro, a EBI de Lagoa
recebeu uma visita muito especial, o Tio
Óscar veio à biblioteca.
Óscar Ribeiro é uma referência nacional
ao nível da música para a infância. Assume
o alterego de “Tio Óscar” a ﬁm de chegar
mais facilmente a pais e ﬁlhos, fazendo
uso da sua experiência educativa e forma
tiva, numa abordagem musicalmente di
vertida.
O Tio Óscar trouxe muita música à biblio

A maior flor do mundo chegou à BE
através de alguns enigmas e pes
quisas na internet.
Este foi apenas o ponto de par
tida para outros desaﬁos, que ser
viram de combustível para a
continuação da viagem de explo
ração da obra de José Saramago
do Plano Nacional de Leitura, A
Maior Flor do Mundo. Chegados
ao ﬁm do jogo e da sua missão,
todos cantaram uma música alu
siva ao conto e participaram numa
oﬁcina de elaboração de ﬂores de
papel com a turma dos estagiários
da BE, o 5.º/6.º E. Os trabalhos ela
borados resultaram num quadro
que decorará a biblioteca e lem
brará a todos o valor afetivo das
ﬂores, que, mesmo pequenas,
podem ser as maiores do mundo
para cada um de nós.

teca escolar e espalhou alegria e animação
pelos que tiveram a sorte de participar na
atividade.

Bem-vindos à biblioteca!

No dia 14 de novembro, a biblioteca es
colar teve a visita das turmas C e D do 2º
ano de escolaridade da EB1/JI Dr. Francisco
Carreiro da Costa.
Esta visita surgiu na sequência da campa

nha Toda ajuda é Benvinda, levada a cabo
no passado mês de outubro, no âmbito da
comemoração do Dia Mundial do Animal.
As duas turmas, que se destacaram pela
oferta generosa de produtos para os ani
mais, manifestaram a vontade de conhece
rem a Benvinda, a gata. Assim, no dia 14
concretizaram esse desejo, sendo ainda
presenteados com uma sessão de histórias
do projeto “Canta comigo, Leio contigo”.

A equipa da BE

Quem vê caras não vê corações!

Fotos: EBIAP

Durante o mês de novembro,

Entre os dias 11 e 15 de novembro,
todas as turmas do 5º Ano de escolaridade
da unidade orgânica tiveram oportunidade
de assistir a mais uma sessão do projeto
“Canta comigo, Leio contigo”.
Desta vez, através das histórias e da mú
sica, foi abordado o preconceito. O assunto
foi tratado da forma lúdica e descontraída
a que as dinamizadoras do projeto já nos

habituaram.
Miúdos e graúdos acabaram a sessão a
cantar “Quem vê caras não vê corações”.

as turmas do 4.º ano embarcaram
numa fantástica viagem com uma
grande missão: descobrir a maior
ﬂor do mundo. Percorrendo, atra
vés do mapa, desertos e ﬂorestas
tropicais, conheceram algumas
das ﬂores mais exóticas do planeta
e encontraram aquela que é tida
como a maior ﬂor do mundo, tam
bém chamada de “Flormonstro”,
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Sessão de cinema sobre Geocaching: GIFF 2019 – Uma aventura
Fotos: CGESL

Realizouse, no passado dia 7 de no
vembro, uma sessão de cinema, onde foram
apresentados os dezasseis ﬁlmes ﬁnalis
tas do “concurso mundial de ﬁlmes de Geo
caching”. Este evento realizouse no
auditório da escola, que se encontrava com
pletamente lotado. Participaram os elemen
tos que pertencem ao Clube de Geocaching,
bem como várias turmas convidadas. Tam
bém esteve presente um casal de geoca
chers ﬁnlandeses. Este “espetáculo”
também coincidiu com o evento oﬁcial de
Geocaching: Giﬀ2019 – Uma aventura

(GC8D823), que possibi
litou que os geocachers
presentes recebessem
um “souvenir” virtual.
Os geocachers que parti
ciparam neste evento
(tendo registado a sua
participação), puderam
participar na votação
mundial para a escolha
do ﬁlme vencedor!

Outras
atividades
do Clube
Neste mês de novem
bro foi publicada a nova
multicache deste Clube, “Starwars at
OASA”, que foi produzida em conjunto com
o
Observatório Astronómico de Santana
– Açores, e que tem um container ﬁnal
muito interessante. Registese que para “en
contrar” esta cache, é necessário visitar este
centro de ciência! Neste momento os ele
mentos do Clube encontramse a “con
struir” duas outras caches (uma tradicional

e uma enigma). Registese que vários ele
mentos do Clube, candidataramse, com um
projeto de Geocaching (que conta com o
apoio deste clube, na eventualidade do pro
jeto vir a ser aprovado) ao “Orçamento par
ticipativo – Jovem da Lagoa”.

Luis Filipe Machado e Marco Pereira

Associação de Pais da EBI de Lagoa com nova direção
A Associação e Pais e Encarre
gados de Edução da EBI de Lagoa
(APEEEBIL) tem nova direção, e
um dos principais objetivos, do
atual mandato, é ter uma sede
própria, de preferência dentro das
instalações escolares, na Escola
Padre João José do Amaral, por
que, segundo o presidente da
associação de pais, “atualmente,
sempre que necessitamos de reu
nir, temos que comunicar ao con
selho executivo, que por sua vez
comunica a um funcionário para
abrir a escola e torna todo o traba
lho mais difícil, além de não ter
mos um espaço próprio para
poder desenvolver o nosso traba
lho em condições. Não é a falar
por email ou por telemóvel que
se consegue concertar ideias, e
numa sede própria o trabalho
poderia ser feito uma forma muito
melhor”, salienta André Almeida.
A médio prazo a prioridade man
témse a tão desejada a remoção
do amianto da escola, lembrando
as reuniões da anterior direção,
aguardando da parte do governo
o inicio desse trabalho, sendo que
estarão atentos a esse problema.
André Almeida lembra que o
amianto não é o único problema
da escola, existindo também
alguns problemas de funcionali
dade, situações de adaptação da
escola às novas realidades, quer

para os alunos como para o pró
prio corpo docente.
Por outro lado, outro objetivo do
presidente da APEEEBIL, mais
arrojado, é que fosse criada uma
vertente de artes e ofícios, sendo
que, na Lagoa, poderia ser criado
um projeto piloto. “Lembrome
que noutros tempos haviam cadei
ras ligadas a esta área e desenvol
via muito a competência, a
destreza e a criatividade dos alu
nos, ao contrário do que acontece
atualmente”, lamenta.
André Almeida adianta que de
senvolvendose essas competên
cias, mais tarde, muitos dos alunos
podem ter um contato prático
com artes e ofícios, sendo essa
uma vantagem, principalmente
para os que não prosseguem o
ensino superior.
O presidente da APEEEBIL lem
bra que atualmente mantémse
muito a dependência do Estado e
há que alterar essa situação.
Admite que será um trabalho difí
cil, mas no âmbito da retiﬁcação
do plano estratégico, pretendem
propor essa alteração ao Concelho
Executivo da EBI de Lagoa, para
que este possa, junto da Direção
Regional da Educação, fazer o pos
sível para que se possa voltar a
lecionar essas áreas.
Outra situação que a associação
de pais pretende melhorar tem a
ver com a alimentação escolar,

onde têm surgido queixas
de alguns pais. Segundo
relatam, a comida não tem
variado muito e não tem
sido confecionada da me
lhor forma, com muitas
queixas de alunos.
André Almeida recorda
que antigamente a comida
era confecionada na
escola, hoje, concessio
nada a empresas, são
impostos custos e a quali
dade da alimentação ﬁca
em causa. “A alimentação
deveria voltar a ser confecionada
pelas escolas, os alunos iriam ser
melhor alimentados. Se for peixe,
tem de haver mais peixe que
batata, se for sopa, não pode ser
só água”.
Mas André Almeida lembra que
em casa também os alunos têm de
ser ensinados porque, tem visto
na compra de senhas, alguns pais
a não comprarem para dias de cer
tas comidas. “Está a ser criada
uma geração onde uns gostam de
umas coisas outros de outras, e
não pode ser, os pais têm de ter
aqui também responsabilidades
de educar os seus ﬁlhos a saberem
comer de tudo”.
Noutro âmbito, há ainda um
outro assunto que a associação de
pais pretende resolver, que tem a
ver com a participação da associa
ção no Concelho Pedagógico que

reúne em horário laboral, e assim
impossibilita a participação da
APEEEBIL. O objetivo é que a reu
nião possa ocorrer em horário pós
laboral, pois só assim conseguem
estar presentes, podendo dar o
seu contributo.
“Sei que este assunto tem vindo
a ser reivindicado por direções
anteriores, mas não tem sido pos
sível, possivelmente por falta de
vontade”, ressalva.
Outra situação que a direção da
APEEEBIL pretende ver alterada
tem a ver com a atribuição dos
prémios de mérito, para que não
sejam atribuídos de forma discri
minatória, o que, nos moldes
atuais, entende que o sejam.
“Os diplomas de mérito estão a
promover a descriminação entre
alunos, não podem estar ligados à
vertente das disciplinas, em fun
ção das notas, porque isso pode

levar à pressão e frustração nos
alunos para conseguirem as notas
durante o estudo”.
André Almeida entende que de
veria ser promovido o mérito de
colaboração, além do cívico e des
portivo já existentes, onde os
melhores alunos deveriam ser
chamados a ajudar os outros, par
ticipando mais em mais atividades
escolares.
Admite o responsável que mui
tos desses alunos possam ser leva
dos a serem egoístas, devido à
obsessão de resultados, o que
poderá a inﬂuências negativas no
futuro. “O que se pretende é uma
sociedade diferente da atual,
numa sociedade onde estes valo
res não possam sobressair. Quere
mos uma sociedade ativa e não
dependente,
criando
mais
opções”, disse.
DL
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Lançada a primeira pedra do hotel Double Tree
by Hilton, unidade de ****, na Lagoa
Foto: CML

Foi lançada a 21 de novembro,
a primeira pedra do hotel Double
Tree by Hilton, um investimento
da empresa Let´s SEA Azores –
Sociedade de Investimentos e
Turismo S.A., cujo projeto foi can
didatado ao Sistema de Incentivos
para a Competitividade Empresa
rial Competir +.
A obra representa um investi
mento de cerca de 16 milhões de
euros e foi considerado Projeto de

Interesse Regional (PIR).
O grupo hoteleiro internacional
Hilton, conta com três unidades
hoteleira em Portugal, nomeada
mente em Lisboa, Algarve, Vila
moura e, a partir de agora, o
Double Tree by Hilton, na Lagoa.
Esta é o primeiro hotel do grupo
a ser construído na Região Autó
noma dos Açores, com capacidade
para 199 camas, distribuídas pelos
seus 101 quartos. O empreendi
mento prevê a criação de 53 pos

tos de trabalho.
Para a autarca,
“este empreendi
mento diferencia
dor, vem posicionar
a Lagoa na van
guarda de um con
ceito de turismo
direcionado para a
saúde e para os
congressos e confe
rências, num inves
timento e
aposta do execu
tivo lagoense que
fará com que este
concelho seja dis
tinto dos demais da Região.”
Para a edil, a Lagoa é uma cidade
atrativa pela sua localização cen
tral, pela sua gastronomia e oferta
de diversas infraestruturas de
apoios a eventos, nomeadamente
quatro auditórios: Terasac no
Nonagon com capacidade para
256 lugares; auditório da Escola
Secundária de Lagoa com 225
lugares; Cineteatro lagoense Fran
cisco D’ Amaral Almeida com 176
e o Expolab com 100 lugares.

Obra do Lote 32 do Nonagon
deve avançar em 2020
O Governo dos Açores
pretende lançar o concurso
para a obra do novo edifício
do Parque de Ciência e Tec
nologia da ilha de São
Miguel – NONAGON “ainda
durante o mês de dezem
bro”.
O Secretário Regional do
Mar, Ciência e Tecnologia,
que falava à margem da ses
são de apresentação do
projeto do Lote 32, o novo
complexo do NONAGON,
edifício que prevê espaços
para empresas e empresas
embrionárias, uma sala de
reuniões, um espaço de co
work, um fablab e um open
space destinado a uma sala
de convívio para todo o
complexo.
A construção do Lote 32
representa um investi
mento de 7,5 milhões de
euros e será ﬁnanciada em
85% pelo PO Açores 2020,
através do Eixo Prioritário 1.
Gui Menezes salientou que
os parques de Ciência e Tec
nologia “são espaços ade
quados ao trabalho em rede
e estão de acordo com as

práticas atuais das novas
empresas, a maior parte
delas ligadas às novas tec
nologias”.
Nestes parques, “o todo é
mais do que as partes”,
disse o Secretário Regional,
destacando a sua importân
cia como “promotores do
empreendedorismo” na Re
gião porque “criam um
ecossistema propício à ino
vação e que favorece as si
nergias entre as empresas,
por estarem mais juntas e
poderem criar condições
para desenvolverem novos
negócios”.
Existem 26 empresas se

diadas no NONAGON, “mais
cinco a serem incubadas”,
que representaram um
volume de negócios de 7,5
milhões de euros em 2018,
dos quais 38% dizem res
peito a produtos e serviços
que são exportados para a
Europa e EUA.
Por seu turno, citada numa
nota de imprensa, a Presi
dente da Câmara Munici
pal de Lagoa refere que a
obra marcará uma nova fase
de desenvolvimento futuro
da cidade de Lagoa. Uma
obra que vai permitir alber
gar mais empresas de base
tecnológica.

Disponibilização da rede “CM
Lagoa by Go WiFi”; fácil acesso a
atividades de cariz educativo, cul
tural e de lazer; OVGA; Expolab;
Cerâmica Vieira; tenda do Fer
reiroFerrador; Complexo Munici
pal de Piscinas e o Hospital
Internacional dos Açores, são algu
mas das ofertas que a Lagoa dis
põe, não somente para os turistas
e conferencistas, mas também
para eventuais acompanhantes e
familiares, sendo a única cidade
dos Açores que reúne os requisitos
inerentes a este tipo de mercado
turístico.
Em declarações ao Jornal Diário
da Lagoa, à margem do lança
mento da primeira pedra deste
novo empreendimento de quatro
estrelas, Cristina Calisto recorda
que o Tecnoparque foi a obra mais
criticada de sempre. “Hoje, ter
estes projetos de pé, com esta
envergadura, o caso do Hotel que
agora irá ser construído, o Hospital
Particular em construção, a par do
Nonagon e do Expolab, são clara
mente uma resposta de que, não
se trata de nada irreal, mas sim

duma clara aposta e vocação para
a área da ciência e tecnologia, do
turismo de saúde, orientando o
futuro do concelho para esta área
estratégica que demarca a Lagoa
dos restantes concelhos da ilha”.
Cristina Calisto refere que há sem
pre mais a fazer, sendo que o dia
adia vai trazendo desaﬁos novos.
A autarca lembra que toda esta
área criará novos postos de traba
lho, tratará uma dinâmica social e
económica ao concelho, e vai
requerer mãodeobra qualiﬁcada.
É neste sentido que todo este
potencial que se está a desenvol
ver é para envergar e criar postos
de trabalho para os lagoenses, e
“nunca foi tão importante a edu
cação para a aﬁrmação em termos
sociais e económicos, e espera
que os lagoenses respondam a
este desaﬁo”, destaca.
A edil recorda que o município
tudo tem feito para captar grandes
investimentos para a Lagoa, e
espera que os lagoenses façam
este reconhecimento e dêem
importância à sua formação.

Lagoa recebeu XVI Jornadas das
Autarquias das RUP e Cabo Verde

O Centro de Ciência Viva – Expolab, na
Lagoa, recebeu as XVI Jornadas Autárquicas
das Regiões Ultraperiféricas da União Euro
peia e Cabo Verde, realizadas no âmbito do
Projeto JARUP III – Reforço da Capacidade
Institucional, coﬁnanciado pelo Programa
de Cooperação Territorial MAC 20142020.
O evento, promovido pela AMRAA, teve
como temas a modernização administra
tiva, smart cities, autonomia e governação
territorial na
Europa e Agenda 2030.
Na qualidade de Presidente da Câmara
Municipal de Lagoa e Presidente do Conse
lho de Administração da AMRAA, Cristina
Calisto disse que os Açores são uma Região
distante dos centros de decisões, mas ao
mesmo tempo têm uma posição privile
giada, nomeadamente na imensidão das
águas territoriais, assim sendo, os conceitos
ultraperiféricos e a insularidade serão
temas fundamentais, abordados na discus
são do contexto do poder local.
Procurar novos caminhos e novas solu
ções, que permitam uma melhoria substan

cial da prestação de serviços aos cidadãos
das comunidades, Smart Cities, desenvolvi
mento sustentável, modernização adminis
trativa, boas práticas de governação local,
são algumas das áreas comuns às diversas
regiões ultraperiféricas presentes no en
contro, sendo o isolamento, a dispersão
geográﬁca e o afastamento dos grandes
centros, alguns dos problemas e desaﬁos
comuns.
Por outro lado, foi apresentada nestas jor
nadas uma plataforma de boas práticas mu
nicipais, um projeto de longa data, que
permitirá a continuidade das partilhas de
experiências entre as Regiões Ultraperiféri
cas.
A edil lagoense salientou ainda que, “as
autarquias locais têm um papel fundamen
tal pela proximidade das populações. As au
tarquias locais com o conhecimento das
necessidades das populações poderão de
ﬁnir estratégias de atuação que podem
apoiar nas políticas globais de desenvolvi
mento sustentável”. Por outro lado, Cristina
Calisto referiu ainda que defende como au
tarca, “a perspectiva da criação de políticas
nacionais, alicerçadas na proximidade aos
entes locais e regionais e do seu contributo
para um país e para uma União Europeia
que respeite as diferenças e as especiﬁcida
des e que saiba gerar soluções para o futuro
de cada comunidade espalhada pela
Europa”.
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Evento “Smart City” reforça posição da Lagoa em
termos tecnológicos
Fotos: CML

Desaﬁos da Mobilidade e da Conectividade e Smart Tourism foram temas debatidos no evento.

A Cidade de Lagoa foi palco do
evento Lagoa Smart City, numa
organização da Câmara Municipal
de Lagoa.
Coﬁnanciado pelo PO Açores
2020, o evento contou com duas
temáticas principais, nomeada
mente: Desaﬁos da Mobilidade e
da Conectividade e Smart Tourism.
Falando no âmbito do evento, a
Presidente da Câmara Municipal
de Lagoa realçou que “do ponto de
vista autárquico, este é um evento
importante para o projeto de
transformação da Lagoa numa
Smart City, contribuindo com

exemplos e sugestões de iniciati
vas para cidades inteligentes, ao
nível da governação, da sociedade
e qualidade de vida, da energia, do
ambiente, do património e mobi
lidade, da economia, da inovação
e do empreendedorismo”.
Desde 2014, que o concelho la
goense iniciou o seu rumo ao
mundo das Smart Citys, sendo que
em 2015, estabeleceu o Plano
Integrado para ser a primeira
cidade inteligente dos Açores,
fazendo da Lagoa um município
atrativo, inovador e tecnológico.
A edil lagoense aproveitou a oca
sião para relembrar que a Câmara

Municipal de Lagoa alcançou a
certiﬁcação no Sistema de Gestão
de Qualidade, em todos os seus
serviços, de acordo com a norma
internacional (ISO 9001:2015), no
âmbito da gestão autárquica,
sendo que, somente, cerca de 10%
dos municípios nacionais o conse
guiram.
Wiﬁ gratuito em vários espaços
públicos; App Turista, acessível
através de banners com QR codes;
fatura eletrónica aos munícipes;
teleassistência digital ao idoso;
uso de tecnologias Wireless e de
banda larga; monitorização e mo
dernização da gestão da água;

incutiu a redução dos consumos e
promoveu a iluminação eﬁciente
em edifícios e espaços públicos;
desburocratização e desmateriali
zação de processos na Câmara
Municipal; adquisição de viaturas
elétricas; substituição da ilumina
ção de espaços públicos munici
pais
por
lâmpadas
LED;
carregadores exteriores eﬁcientes
e o posto de carregamento para
viaturas elétricas, foram algumas
das medidas realizadas pela
Câmara Municipal rumo a uma
Lagoa Smart City.
A autarca recordou ainda que,
brevemente, a autarquia irá dispo
nibilizar o Website Município de
Lagoa com Webservices para o
cidadão, ter o envio de SMS ao
munícipe a dar conta do estado e
conclusão de processos, bem
como está a elaborar o Plano de
Medidas de Melhoria de Eﬁciência
Energética e a desenvolver a visita

interativa aos museus da Lagoa.
Sem descurar que, está a ser cons
truída a obra que se prende com o
tema da “Mobilidade”, mais preci
samente a ciclovia, o passeio
marítimo da cidade de Lagoa, atra
vés da qual se pretende sensibili
zar os munícipes lagoenses para a
importância de modos de vida
ativos e saudáveis, “de forma a
construirse uma cidade mais
inclusiva, mais saudável e mais
segura, com uma mobilidade
urbana mais sustentável”, acres
centou a edil lagoense. Por outro
lado, encontrase em preparação
um projeto que desincentivará o
uso de meios de transportes
motorizados, reequilibrando a afe
tação do espaço público aos dife
rentes modos de deslocação,
através da criação de bolsas de
estacionamento no passeio marí
timo da cidade.

Lagoa recebeu XIII Encontro Ibérico de Parques Tecnológicos
Foto: CML

O Auditório Tesarac do Nona
gon – Parque de Ciência e Tecno
logia de São Miguel, na cidade de
Lagoa, foi palco do XIII Encontro
Ibérico de Parques de Ciência e
Tecnologia, numa altura em que se
assinala o 20º aniversário da Asso
ciação Portuguesa de Parques de
Ciência e Tecnologia – TECPAR
QUES.
Segundo a organização, este En
contro Iberico, que se realizou pela
primeira vez nos Açores, assume
como principal objetivo promover
um melhor conhecimento do que
representam as duas redes ibéri
cas de Parques de Ciência e Tecno

logia – a APTE – Associação de Par
ques Cientíﬁcos e Tecnológicos de
Espanha e a Tecparques – Associa
ção Portuguesa de Parques de
Ciência e Tecnologia para poten
ciar a criação de interligações e
dinâmicas de cooperação entre os
seus membros.
A aproximação entre parques
portugueses e espanhóis, conﬁ
gura vantagens organizacionais
que podem permitir um alcance
mais alargado, em termos de pro
jectos, investigação, partilha de
boas práticas e conhecimento,
vectores que se pretendem sem
pre traduzir em inovação, eﬁciên
cia organizacional e vantagens

para as respectivas comunidades.
De uma das ultraperiferias da
Península Ibérica apontamos ao
centro que norteia a atividade em
preendedora dos 64 parques em
Espanha e 19 em Portugal.
Alavancar a Ciência e a Inovação,
transformandoas em conheci
mento partilhado, deve constituir
uma perspectiva elevada do futuro
das sociedades, revela a organiza
ção.
A sessão de abertura do evento
contou com as presenças do Presi
dente do Governo dos Açores,
Vasco Cordeiro; da Presidente da
Câmara Municipal de Lagoa, Cris
tina Calisto; da Presidente da Tec
Parques,
Paula
Grijó;
do
Presidente da Associação de Par
ques Cientíﬁcos e Tecnológicos de
Espanha, Felipe Romera Lubias; e
do Presidente do Conselho de Ad
ministração da Nonagon, Arnaldo
Machado.
Para a Presidente da Câmara de
Lagoa, este é um evento único e
de grande relevo, com momentos
de partilha e de aproximação
entre as duas redes ibéricas, que

permitirá potenciar interligações e
dinâmicas de cooperação.
“Esta aproximação é potencia
dora de vantagens organizacio
nais, no âmbito da conceção de
projectos, da investigação e na
partilha de conhecimentos e boas
práticas para Portugal e Espanha”,
aﬁrmou Cristina Calisto.
Competitividade económica, em
prego qualiﬁcado, empresas ino
vadoras que valorizam o capital
humano, tecnológico, empresarial
e social, são algumas das vanta
gens que a Lagoa usufrui por ter
um Parque de Ciência e Tecnologia
no concelho, que dinamiza e
inova.
Expolab; Nonagon; Hospital In
ternacional dos Açores; Hotel Hil
ton; Escola Secundária da Lagoa e
Escola Proﬁssional da Lagoa, são
alguns exemplos que fazem da
Lagoa um concelho atrativo, no
meadamente para a ﬁxação de
novos munícipes, acolher em
preendedores e projetos inovado
res, sendo que o Parque de Ciência
e Tenologia confere um estatuto
singular no contexto tecnológico,

pelo seu carater reprodutivo, mul
tiplicador e intergeracional.
Por seu turno, o Presidente do
Governo aproveitou a ocasião
para anunciar o investimento de
cerca de 7,5 milhões de euros na
ampliação do Parque de Ciência e
Tecnologia de São Miguel – NONA
GON, uma decisão alicerçada na
taxa de ocupação de 100 por
cento do atual edifício, localizado
no concelho da Lagoa.
Vasco Cordeiro sublinhou ainda
que estes resultados alcançados
pelo NONAGON, que entrou em
funcionamento no ﬁnal de 2015,
permitem avançar agora para a
construção de um segundo edifí
cio deste parque, obra que vai ar
rancar no primeiro semestre do
próximo ano.
Segundo disse, um dos desaﬁos
destes parques de ciência e tecno
logia passa por, cada vez mais,
contribuírem para a criação de
emprego e de riqueza na Região,
transpondo a inovação e a investi
gação aí produzidas para o meio
empresarial regional.
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Coronel Ângelo Manuel Albergaria Pacheco:
o resumo de uma vida
Foto: DR

Ângelo Manuel Albergaria Pa
checo nasceu na Conceição,
Ribeira Grande, a 26 de agosto de
1934, sendo ﬁlho de Ângelo
Pacheco Alﬁnete e de Jacinta do
Monte Albergaria. A sua esposa é
Maria Antónia Mota Albergaria
Pacheco.
Feitos os primeiros quatros anos
da Escola Primária na Ribeira
Grande, Ângelo Pacheco, não
havendo Ensino Secundário
na
quele concelho, teve de se trans
ferir para Ponta Delgada, para
frequentar o Liceu Nacional de
Ponta Delgada, onde passou sete
anos da sua vida “em casa de uma
tia minha, irmã da minha mãe,
que me convidou para ﬁcar lá em

casa, e ﬁquei aqueles sete anos.
Aquilo foi logo a seguir à guerra,
em 1945, era muito difícil haver
transportes. Só ia a casa de se
mana a semana, ou de quinze a
quinze dias”, contanos, em decla
rações exclusivas ao jornal Diário
da Lagoa.
Em 1952 ingressou na antiga Es
cola do Exército, em Lisboa, hoje
Academia Militar, onde concluiu o
Curso de Artilharia da Escola do
Exército.
“O curso era de três anos: um
ano de preparatórios, depois
como tinha havido muitos concor
rentes, eles ﬁzeram um anexo da
Escola Militar, ao invés de ser em
Lisboa, na Amadora. Portanto, o
primeiro ano foi na Amadora, os

preparatórios. Depois, vim para a
sede, em Lisboa”, tendo acabado
o curso em 1955, a que se seguiu
um estágio, de quase um ano, em
Vendas Novas, na Escola Prática de
Artilharia.
De abril de 1956 a outubro de
1958 foi colocado no Regimento
de Artilharia Pesada nº3, na
Figueira da Foz, onde recebeu lou
vores por parte do Comandante
do Regimento de Artilharia Pesada
nº3, bem como pelo Comandante
da Região Militar de Coimbra. Mas
foi colocado nesse RAP nº3 um
pouco contra a sua vontade.
“Eu fui colocado na Figueira da
Foz. Infelizmente”, frisa, acrescen
tandose que Ângelo Manuel
Albergaria Pacheco, ao ﬁm de dois

anos “contrariado” na Figueira da
Foz, veio para os Açores, designa
damente para o Grupo de Artilha
ria de Guarnição de Ponta
Delgada, onde esteve de outubro
de 1958 a outubro de 1960. Aí, foi
Comandante Intº. de Bateria;
Adjunto de Comando; foi promo
vido a Tenente a 1 de dezembro de
1958; foi Comandante Intº. de
Bateria de Instrução em 1959; de
legado da Comissão de Explosivos
nos Distritos de Ponta Delgada e
Angra do Heroísmo; Comandante
Intº. de Bateria de Instrução em
1960; condecorado com a meda
lha Comemorativa do V Centená
rio do Infante D. Henrique;
louvado pelo Comandante do
Grupo de Artilharia de Guarnição
 Ponta Delgada e, por ﬁm, aca
bando por ser transferido para o
Quartelgeneral/Comando Militar
do Arquipélago dos Açores.
No QuartelGeneral/Comando
Militar do Arquipélago dos Açores,
onde esteve de outubro de 1960 a
janeiro de 1962, foi comandante
da Formação de Comando; Aju
dante de Campo do Governador
Militar dos Açores; foi promovido
a Capitão a 30 de junho de 1961,
bem como, ainda, louvado pelo
Governador Militar dos Açores.
Seguiuse uma passagem por Vila
Nova de Gaia, para onde foi mobi
lizado como Comandante de uma
Companhia de Artilharia, com par
tida para Angola, a 12 de janeiro
de 1962, havendo desembarque
em Luanda em 25 de
janeiro
de1962. Esteve, assim, nesse mo
mento, no Norte de Angola.
Passou, o, na altura, Capitão Ân
gelo Manuel Albergaria Pacheco
por Luanda [Grafanil], de janeiro
de 1962 a março de 1962, a que se
seguiram passagens por Uamba;
Santa Cruz; Quicua; Nassau, tudo
entre abril de 1962 e março de
1964.
Receberia, posteriormente, a
Medalha Comemorativa das Cam
panhas de Angola, bem como um
louvor pelo Comandante da
Região Militar de Angola. Mas
antes: a partida para Lisboa, que
se deu em Luanda, a 23 de março
de 1964, e que marcou o ﬁm da
sua primeira comissão em África.
Passaria, depois, pelo Quartel
general do Comando Territorial
Independente dos Açores, de abril
de 1964 a outubro de 1964, como
Chefe da 3ª Repartição e Coman
dante da Formação de Comando,
bem como pelo Estadomaior do
Exército, de novembro de 1964 a
julho de 1965. Antes de novo

embarque para África, passagens,
a registar, pela Bataria de Artilha
ria de Guarnição nº1  Ponta Del
gada, onde foi louvado pelo
Comandante Militar dos Açores, e
pelo Regimento de Artilharia
Pesada nº2  Vila Nova de Gaia.
Na Região de Militar de Moçam
bique, para onde partiu posterior
mente, chegando a desembarcar
em Marrupa em setembro de
1966, passou por zonas como
Marrupa, inclusive; Maua e
Ribaué. Acabou sendo louvado
pelo Comandante de Sector, bem
como, deixemos nota disso, pelo
Comandante da Região Militar de
Moçambique.
Deuse o regresso a Lisboa, ﬁnda
a segunda comissão em África, em
agosto de 1968, passando a estar
na Bataria de Artilharia de Guarni
ção nº1  Ponta Delgada, isto de
setembro de 1968 a 22 de outubro
de 1969, onde foi Comandante e
Presidente do Conselho Adminis
trativo e Diretor de Instrução; pro
movido a Major em 1969 e
louvado, novamente, pelo Gover
nador Militar dos Açores.
A sua terceira comissão em
África viria com a partida para o
Comando Territorial Independente
da Guiné, cujo desembarque, em
Bissau, deuse a 27 de outubro de
1969. Acaba louvado, antes do
regresso à metrópole à 1973, pelo
Comandante do Comando Territo
rial Independente da Guiné e pelo
Adjunto Operacional do Comando
Chefe das Forças Armadas da
Guiné, bem como é condecorado
com a Medalha Comemorativa das
Campanhas da Guiné.
Voltando aos Açores, é conde
corado com a Medalha de Mérito
Militar da 2ª Classe, bem como
recebe mais um louvor da parte
do Governador Militar dos Açores.
Mas viria nova incursão para An
gola, regressando, deﬁnitiva
mente, à metrópole a 22 de junho
de 1975, onde se instalou, por ﬁm,
no QuartelGeneral do CTI Açores
 Ponta Delgada, quando é louva
dor pelo Comandantechefe das
Forças Armadas dos Açores.
“Cheguei, o 6 de junho tinha aca
bado de suceder em Ponta Del
gada”, revela.

(continua página 10)
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O despacho de Ramalho Eanes, “de quem sou muito
amigo”, o Comando Regional dos Açores da Polícia de
Segurança Pública e a FLA
“Já cá, tive um episódio muito
desagradável. Quando regressei
do Ultramar, pensei que iria ter
uma vida mais sossegada. Aqui,
antigamente, havia três distritos e
cada distrito tinha o seu coman
dante distrital da PSP. Três coman
dantes. Eram capitães, quando
muito à beirita de Major. Quise
ram convidarme duas vezes, e
recusei. Às tantas, veio um despa
cho do Ramalho Eanes, de quem
sou muito amigo, a nomearme
Comandante Regional dos Açores
da Política de Segurança Pública,
para comandar a política de todo

o Arquipélago”, tendo sido o pri
meiro comandante, isto de janeiro
de 1977 a 12 de outubro de 1978.
“Liguei ao Ramalho Eanes”, as
segurandolhe, na altura, “que ia
aceitar o cargo “só por dois anos”,
mas “numa altura muito má, em
que a FLA começou a pôr bombas.
Montei um dispositivo, e às tantas
comecei a apanhar muitos bom
bistas com a “boca na botija”,
alguns num sítio em que estava já
com a bomba na mão”, revela.
Houve, também, um outro epi
sódio digno de registo.
“Nas Portas da Cidade, pelo
Santo Cristo, a Câmara Municipal

de Ponta Delgada pôs três bandei
ras: uma da Europa, uma Nacional
e uma da Região. Durante a noite,
tiraram a da Região e puseram a
bandeira da FLA. Bom, eu disse à
Câmara: vocês é que puseram as
bandeiras, corrijam a situação,
mas a Câmara não queria”, tendo
se acabado por retirar a mesma
bandeira da FLA por iniciativa de
um colega do Coronel Albergaria
Pacheco.
Sucedeu, contudo, igualmente,
algo muito chato pela mesma al
tura.
“O Dr. Mário Soares veio cá fazer
uma sessão de propaganda eleito

ral no Coliseu, quando era candi
dato a presidente da República, e
houve alguém, e eu não sei quem
foi, que meteu o Coliseu todo às
escuras”, sendo que, a partir daí
Mário Soares “nunca mais enca
rou bem os micaelenses”.
Ora, a propósito, quando houve
a situação atrás referida das ban
deiras, “mandei vir uns polícias do
Faial para reforçar o dispositivo”,
e, aí, Mário Soares dá ordens ao
Comandante Geral da PSP, que
rendo mandar para cá uma Com
panhia de Intervenção da PSP,
tendo vindo um avião da TAP,
“sem necessidade nenhuma,

cheio de polícias de choque, perto
de duzentos polícias de choque,
para estar aqui, para criar, nitida
mente, para espicaçar, para ver se
isso prejudicava as festas do
Senhor Santo Cristo dos Milagres”,
tendo Albergaria Pacheco recu
sado comandar aquela companhia
ordenada, por despacho, “do
Mário Soares”.
Companhia, essa, que “acabou
por fazer turismo”, num autocarro
militar, conhecendo, à paisana, a
ilha de São Miguel.
“Um período chato”, considera
o Coronel.

A presidência da Câmara Municipal de Lagoa entre
1982 e 1989

“Pouco depois, há um pro
blema com a Câmara da Lagoa,
com o Raulino, com os vereadores,
não sei bem o que se passou.
Então, o Raulino pediu a demissão
três meses antes do ﬁm do man
dato e eu recebo um telefonema
do braço direito do Mota Amaral,
do Natalino Viveiros”, com o con
vite para ir para o lugar do Raulino,
substituindoo nesses três meses,
e, posteriormente, assumindo
uma candidatura, apoiado, mas
como independente, pelo PPD

PSD, à Câmara Municipal de
Lagoa.
“Para não dizerem que eu não
dou uma colaboração à terra que
me acolheu, vou aceitar, mas no
máximo dos máximos, dois man
datos, mais do que dois mandatos
não”, disse, na altura, ao Natalino
Viveiros.
Com uma equipa de vereação,
pelo PPDPSD, constituída pelo
Prof. Jorge Amaral e pelo Sr. Ma
nuel da Mota, Ângelo Manuel Al
bergaria Pacheco revela que,
nesses anos de liderança, fezse
muita obra.

“Já se falava que a União Euro
peia ia começar a dar, dali a algum
tempo, apoios. Informeime. Os
apoios podem ir até 90%, mas
para dar era preciso ter o restante.
Mas isso ainda não estava em
vigor”, e, por causa disso, “não
quis endividar a Câmara, para que
o meu sucessor pudesse aprovei
tar os tais 10%”.
“No meu mandato não fui bus
car um centavo à banca. Governei
me com o dinheiro que recebia de
ano a ano do Orçamento Anual.
Atenuei, até, um pouco, uma
dívida de dez mil contos dos meus
antecessores”.
Dedicouse muito, durante a sua
presidência, à questão da água.
“Faltava imensa água. Havia um
abastecimento que funcionava
bem, em Água de Pau, mas era só
aquele bocado, que era absoluta
mente insuﬁciente para abastecer
a Lagoa. Uma das minhas priorida
des foi o abastecimento de água.
Fui, então, ao mato ver o que é
que se passava e aquilo estava
uma coisa terrível. As nascentes
abandonadas”, com tudo em
muito mau estado.
“De modo que, fomos para as
nascentes. Comprei uma máquina
para abrir valas”, máquina essa
que, todavia, não chegava até às
nascentes, ﬁcando a quase três
quilómetros de distância. Esses
quilómetros tiveram que ser,
assim, abertos à mão.
“Eu davame muito bem com
um Sr., que foi Secretário Regional

do Trabalho, o Sr. Luís Arruda. E
lembreime de lhe fazer uma pro
posta: eu precisava de mãode
obra. E lembreime de lhe propor
de, como havia muitos desempre
gados, se ele concordasse a conti
nuar a darlhes o subsídio de
desemprego, eu pagava a dife
rença para um ordenado normal a
essas pessoas que quereriam vir
trabalhar comigo. Portanto, teriam
o subsídio de desemprego mais a
diferença para um ordenado nor
mal. Saía muito mais barato para
mim e então criei uma quantidade
dessa mãodeobra assim mais
barata, que foi trabalhar para as
nascentes”, onde se meteu canali
zação toda nova. As nascentes
começaram a produzir muito mais
água e, na dúvida, construiuse
uma estação de tratamento de
águas, e a água começou a chegar
à Lagoa em bom estado.
“A Lagoa deixou de ter falta de
água”, complementandose esta
obra com outras também impor
tantes.
“Fiz também tubagem de esgo
tos em várias ruas”, somandose,
na Ribeira Chã, problemas de água
resolvidos. Foi responsável pela
construção de um campo de fute
bol na Vila de Água de Pau, entre
outras obras de muito mérito e
valor para os seus habitantes,
como na Caloura, onde fez uma
melhoria da água, também.
“No Rosário, ainda, encomendei
um Plano de Urbanização da
antiga Vila da Lagoa, que dava

para a Lagoa toda”, tendo havido,
assim, lugar à pavimentação, alar
gamento, correção e construção
da rede de esgotos de várias ruas
na freguesia de Nossa Senhora do
Rosário, precisamente.
No Cabouco, lugar à retiﬁcação
e pavimentação da E.M. 516 entre
o Rego d’ Água e o Cabouco  1ª
Fase.
Sobra a sua obra, maioritaria
mente, ser subterrânea e não à
vista de todos e de todas, o Coro
nel diz que “as pessoas que não
sabem disso julgam que não ﬁz
nada, mas não me preocupo.
Tenho a consciência tranquila”,
remata. Sobre isso, e a propósito,
foi eleito, em 1986, pelo jornal
“Correio dos Açores, “O autarca do
ano”.
É, até hoje, o último presidente
da Câmara Municipal de Lagoa
pelo PPDPSD e, acerca deste
ponto em particular, Ângelo
Manuel Albergaria Pacheco diz
que “julga” que poderá haver
outro da mesma cor.
“Não é preciso fazer muita pro
paganda. É preciso é que a pessoa
transmita conﬁança aos votantes”,
concluindose que foi, ainda, pre
sidente da Cruz Vermelha Portu
guesa  Delegação de Ponta
Delgada; o primeiro Diretor do
Centro Regional dos Açores da
R.T.P [de agosto a dezembro de
1976] e, ﬁnalizando, Tesoureiro da
Direção do Instituto Cultural de
Ponta Delgada.
DL/JTO
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JOÃO ARRUDA | BONECREIRO DOS PRESÉPIOS DA LAGOA
(...) às vezes, as circunstâncias da vida mudam as pessoas

vida mudam as pessoas. João
Arruda, tinha a sua vida organi
zada de outro modo e com traba
lho desde ainda muito novo.
Adoeceu e por via disso, deixou de
trabalhar por algum tempo.
Quando recuperou da sua doença
complicada, estava sem trabalho e
limitado no tipo de trabalho que
agora tinha de arranjar, claro está.

de Gaia para abrir as fábricas da
louça na Lagoa, introduziu aquela
tradição nos oleiros da Cerâmica
Vieira em 1862 e depois nos da
Cerâmica Leite em 1872.
Sempre fui ligado aos presépios
desde criança, na nossa casa, e
quando estive na Câmara Munici
pal da Lagoa como vereador e
vicepresidente, por vinte anos, de
1990 a 2009, aproveitei a oportu
nidade de trabalhar perto dos
bonecreiros do concelho. Aprendi
com eles muito sobre essa activi
dade e por isso hoje sou próximo
de todos eles e sou também um
coleccionador de presépios locais
e internacionais.
João Arruda é dos últimos da ge
ração de bonecreiros a aparecer
na Lagoa, senão o último nesta
altura. Vive na Travessa da Lon
gueira nº4, na freguesia de Santa
Cruz da Lagoa e tem a sua oﬁcina,
à semelhança dos outros bone

João sempre gostou de bonecos
de presépio e de fazer “quartos
depresépios” como é hábito na
Lagoa, e sobretudo de os visitar no
Natal, onde os houvesse, quer,
nquanto na “Lagoa Vila Presépio”,
quer agora na “Lagoa Cidade Pre
sépio!”.
Foi então que puxou pela cabeça
e descobriu que tinha um talento
escondido, ou seja, não lhe era
assim tão difícil, aprender a fazer
bonecos de presépio e “ lapinhas
dopresépio”.
Bastava por mãosàobra e foi
isso mesmo que fez. Participou na
Lagoa em acções de aprendiza
gem, procurou ver de perto esta
actividade e pôsse a fazer bone
cos de presépio. De resto, essa é
uma tradição da Lagoa, que come
çou na segunda metade do século
XIX. A vinda de gente de Vila Nova

creiros, nas traseiras da sua mora
dia. Foi lá que o fui encontrar na
minha visita. Foi lá também que
estive com Arnaldo Oliveira e sua
esposa, comerciantes de New
Bedford, Massachusetts, nos EUA,
com o propósito de comprar bone
cosdepresépio ao João Arruda.
João Arruda tem trabalho na au
tarquia lagoense, mas ocupase
desta actividade artesanal nos
seus tempos livres. Portanto, não
se dedica a tempo inteiro a essa
actividade, apesar de aceitar enco
mendas e ternos mostrado a
diversidade de trabalhos que vem
executando, para quem o procura
com pedidos de bonecos de presé
pio, no tamanho normal ou em
miniatura, para as “lapinhas”, que
vimos o próprio a confeccionar na
sua oﬁcina.
João ainda está no início da sua

Por: RoberTo MedeirOs

As vezes, as circunstâncias da

actividade nesta área de artesa
nato, mas aperfeiçoase cada dia
que passa e vai descobrindo as
técnicas de execução à medida
que vai construindo seus moldes
em gesso. Está em expansão como
bonecreiro, mas está muito opti
mista quanto ao seu futuro, por
que adora o que faz. É por isso,
que acredito que deve ser ajudado
e está a ser, no que toca à utiliza
ção dum forno cedido pela autar
quia no Convento dos Frades,
quando precisa de cozer os seus
bonecos de presépio, já que ainda
não possui esse equipamento,
indispensável.
João Arruda, tem participado em
worshops, feiras e exposições a
convite e colaboração com a
Câmara Municipal de Lagoa, o
organismo que sempre esteve pró

ximo dos bonecreiros da Lagoa, o
que é de elementar justiça desta
car e onde eu comecei inicial
mente a trabalhar com a geração
de artistas de ﬁgurado lagoense –
os famosos bonecreiros da Lagoa!
Recentemente foi aos EUA a con
vite da Casa dos Açores da Nova
Inglaterra dar uma acção de
formação aos formandos dum
curso de bonecos de presépio de
lapinha.
Atualmente é o bonecreiro resi
dente do novo projecto museoló
gico dos Presépios da Câmara
Municipal de Lagoa, no Convento
dos Franciscanos em Santa Cruz.
Trabalha mesmo ao lado das salas
expositoras onde pode ser visitado
todo o espólio e historial da activi
dade dos artistas da arte bone
creira lagoense desde 1862. Este

novo projecto museológico sobre
a actividade bonecreira da Lagoa
tem tido a coordenação do arqui
tecto Igor França, enquadrado no
Pelouro da Cultura da CML, com
petência da vereadora Albertina
Oliveira.
Muitos artistas e artesãos dos
Açores,e, em particular da Lagoa
já participaram em exposições,
festivais e feiras internacionais de
artesanato nos EUA, Canada e Ber
muda, com o apoio, da CML, do
Governo Regional dos Açores, com
a SATA, diversas empresas comer
ciais, e instituições culturais solidá
rias, quase sempre comigo, na
coordenação dos eventos, nos
últimos 25 anos.

Empresário Arnaldo Machado do "North End Stereo" de New Bedford vende na América os
bonecos do bonecreiro lagoense, João Arruda.
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Escola Secundária de Lagoa assinalou o seu 18º aniversário

Os alunos que receberam os diplomas de mérito relativos ao ano letivo anterior.

A Escola Secundária de Lagoa
(ESL) assinalou, recentemente, o
seu 18º aniversário, data comemo
rada com a realização de diversas
atividades na escola, assim como
a sessão solene onde foram entre
gues os diplomas de mérito aos
melhores alunos, num total de 55.
Falando na sessão solene, o pre
sidente do Conselho Executivo
destacou o percurso feito por esta
escola desde 2001, altura em que
abriu as suas portas, sobretudo
pelo percurso desenvolvido, pelo
processo de crescimento e pelas
transformações veriﬁcadas.
Jorge Botelho realçou a fase de
crescimento, e do incremento das
novas tecnologias ao ensino, onde
a ESL esteve sempre um passo à
frente na utilização dos recursos
tecnológicos.
Segundo recordou, foram muitas
as portas que se abriram com a
utilização e programas diversos ao
serviço da promoção da qualidade
do ensino. “Foram tempos de
muita formação, de muita desco
berta, de muita entrega, porque se
estava a descobrir um mundo
novo, uma nova forma de estar em
sala de aula, com muitos
re
cursos interativos, multimédia, …
um grande salto”, realçou.
Mas o docente lembra que a ESL
foi sempre uma escola muita irre
quieta e muito ocupada, com o
incremente de algumas atividades
em prol da ciência: projetos de
investigação, participação suces
siva em concursos nacionais e in
ternacionais, como o caso da
“Mostra Nacional de Jovens Cien

tistas” ou o “EUCYS European
Union Contest for Young Scien
tists”.
Jorge Botelho lembra igualmente
a grande diversidade de atividades
dentro da escola, como o caso o
do teatro, do desporto entre
outros. Contudo, o docente re
corda que, apesar de tanta ativi
dade, os números do sucesso
educativo, do aproveitamento
eram negros e andavam na casa
dos dois dígitos quando se falava
em taxas de retenção, e a indisci
plina assumia números preocu
pantes e onde era necessário
intervir.
O presidente do Conselho Execu
tivo da ESL lembra que a comuni
dade escolar arregaçou mangas e
foram muitas as iniciativas desen
volvidas que conseguiram reverter
a situação e colocar a escola no
caminho certo, tendo apresentado
os números* do sucesso escolar
nos últimos anos. *(ver quadro)
Segundo Jorge Botelho, os resul
tados espelham o muito trabalho
contínuo, persistente, mas ainda
não podem satisfazer e querem
sempre melhorar.
O docente diz que, na entrada da
idade adulta, é pretendido que a
escola continue no seu caminho
de consolidação dos resultados e
para que isso possa acontecer,
“todos somos chamados à frente”,
disse, recordando que a escola
não é só os alunos, não é só os
professores, não é só o pessoal
não docente, “a escola somos
todos nós: alunos, professores,
pessoal auxiliar, encarregados de
educação, entidades colaboran

tes”.
Para o presidente do Conselho
Executivo da ESL, o sucesso que se
pretende a cada momento é res
ponsável pela construção das
novas gerações, onde se pretende
que cada aluno seja habilitado
para o desenvolvimento do seu
projeto futuro.
Jorge Botelho lembra que, na sua
idade adulta, a escola viva tam
bém novas mudanças.
Falando à margem da sessão, o
professor Jorge Botelho destaca o
aniversário como um sinal de cres
cimento, e novos desaﬁos espe
ram.
Um deles é a manutenção das
metas de aproveitamento fazer
com que a retenção seja uma ex
ceção e que os alunos possam
fazer o seu percurso com boas
notas.
Adaptando também ao que vai
mudando na educação regional, o
caso da ﬂexibilidade curricular, a
cidadania e o desenvolvimento, a
nova portaria de avaliação, “há
que constantemente vestir a pele
de camaleão e adaptar às mudan
ças”.
Jorge Botelho entende que há
que explorar cada vez mais, duma
forma pedagógica, o uso do tele
móvel para ﬁns pedagógicos, uma
ferramenta que pode ser muito
usada em salas de aula, se bem
conduzida e tem muitas potencia
lidades.
Sobre os prémios atribuídos, o
mérito cívico é atribuído aos alu
nos que, independentemente das
suas notas, se distinguem por
estarem sempre prontos para aju

Foto: CML

dar os outros, por terem disciplina,
por ter sentido de responsabili
dade, de disciplina, da atitude que
tem para com a
escola.
O mérito académico são os me
lhores alunos de cada ciclo, com
um conjunto de regras próprias,
de um certo número de níveis
cinco e as menções de Bom e
Muito Bom no 3º ciclo, e no secun
dário são todos os alunos com
média igual ou superior a 16 valo
res.
Os prémios a atribuir no próximo
ano terão algumas alterações, no
meadamente o prémio que é atri
buído pela Câmara Municipal de
Lagoa, este premio tem novas
regras, será o melhor aluno do
ciclo, ou seja, todos os alunos em
fase terminal de ciclo, 4º, 6º, 9º e
12º ano recebem o prémio.
Durante esta sessão, os alunos
João Dias Rodrigues, do 3º ciclo, e
Diogo Sousa, do 11º ano, foram
distinguidos como os melhores
alunos, com a atribuição de um

prémio monetário oferecido pela
Câmara Municipal de Lagoa, na
expetativa de incentivar o per
curso académico com brio e su
cesso dos mesmos e fazer deste
reconhecimento um exemplo mo
tivador para os outros estudantes.
Falando nesta sessão solene, a
Presidente da Câmara Municipal
de Lagoa aproveitou, a ocasião,
para reﬂetir sobre o lema daquele
estabelecimento de ensino,
nomeadamente sobre as palavras:
“sentir, pensar, inspirar e crescer”.
Desse modo, aﬁrmou que “sentir
a Lagoa é estar atento a tudo
aquilo que está a acontecer à volta
desta escola”, mais especiﬁca
mente, a futura construção do
hotel Hilton; o Hospital Internacio
nal dos Açores; o passeio marítimo
da cidade de Lagoa; o segundo
edifício do parque de Ciência e
Tecnologia – Nonagon, que irá tra
zer mais empresas de base tecno
lógica para o concelho.
No que diz respeito às palavras
“sentir e crescer”, a autarca de
fende que é necessário “sentir
aquilo que está a acontecer na
Lagoa. Sem nos darmos conta,
está a acontecer uma pequena
revolução silenciosa na Lagoa. O
concelho está a crescer”.
Cristina Calisto incentivou os alu
nos lagoenses a “pensar”, a
fomentar um espírito crítico, prin
cipalmente, porque as novas opor
tunidades de emprego qualiﬁcado
surgirão para estudantes instruí
dos e os mesmos poderão orien
tarse, porque “há um mundo de
oportunidades à espera dos mes
mos”. Finalmente, no que diz res
peito à palavra “inspirar”, a edil
felicitou os alunos de mérito que
foram reconhecidos, acrescentado
que os mesmos são verdadeiros
exemplos de “trabalho, empenho
e dedicação”, acreditando que, o
futuro da Lagoa será decidido por
estes jovens estudantes.
DL

Quadro com os resultados obtidos desde 2014/2015 pela ESL.
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Tiróide

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

Segundo a Sociedade Portu
guesa de Endocrinologia as doen
ças da tiróide afetem mais de um
milhão de portugueses. Estimase
que 4 % da população está afetada
por doenças da tiroide número
que aumenta em função da idade
e é 10 vezes mais frequente na
população feminina.
A tiróide é uma glândula endó
crina, que se localiza na região
anterior do pescoço, à frente da
traqueia e por baixo da cartilagem

SAÚDE/ LOCAL

cricoideia, conhecida popular
mente
por
maçãdeAdão.
É constituída por dois lobos, uni
dos no centro pelo istmo. A sua
forma faz lembrar uma borboleta
de asas abertas.
Tem como função produzir e li
bertar na circulação sanguínea
duas hormonas, a triiodotironina
(T3) e a tetraiodotironina (T4 ou ti
roxina). Estas hormonas são fun
damentais para o normal
funcionamento do organismo uma
vez que controlam a velocidade do
metabolismo celular. Entendase
por metabolismo, de grosso
modo, a forma como é gasta ou
armazenada a energia no orga
nismo.
A tiróide é responsável pelo cres
cimento e desenvolvimento do
organismo, pela regulação da tem
peratura corporal, frequência car
díaca e tensão arterial, pelo
funcionamento dos intestinos,
controlo do peso, estados de
humor, e por muito mais. A sua
atividade é mediada por outras
hormonas.
Existem diversas doenças que
podem afetar a glândula tiróide,
nomeadamente hipertiroidismo,
hipotiroidismo, bócio, presença de
nódulos, cancro, e as doenças

autoimunes, como a Doença de
Graves e a tiroidite de Hashimoto,
nestes últimos dois casos é o pró
prio organismo que “destrói” a
tiróide.
Se a tiróide funciona mal e pro
duz hormonas em excesso vai ori
ginar hipertiroidismo se pelo
contrário há carência das hormo
nas tiroideas desenvolverseá o
hipotiroidismo. Por vezes a tiroide
aumenta de forma anormal e
desordenada dando origem a nó
dulos e tumores.
O hipertiroidismo acontece
quando há produção excessiva de
hormonas tiroideias o que faz ace
lerar o metabolismo provocando
vários sintomas tais como: ansie
dade, alterações do humor, irrita
bilidade, cansaço, palpitações,
diﬁculdade respiratória, emagreci
mento, aumento do apetite, into
lerância ao calor, tremores, pele
suada, aumento da tensão arterial
sistólica, diarreia, alterações
menstruais, bócio, nome que se
dá ao aumento de tamanho da
tiróide
É mais frequente no sexo femi
nino e pode ser causado por fato
res genéticos, medicamentosos,
autoimunes, etc.
O diagnóstico é feito, geralmente,

Dia Nacional do Mar
assinalado na Lagoa
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com base em análises sanguíneas
que permitem detetar a quanti
dade de hormonas tiroideias em
circulação.
O hipertiroidismo pode ser tra
tado através de medicamentos
antitiroideus, iodo radioativo ou
cirurgia.
O hipotiroidismo surge quando
há produção insuﬁciente de hor
monas tiroideias o que se vai tra
duzir num desaceleramento do
metabolismo originando sintomas
tais como: como fadiga, maior
sensibilidade ao frio, prisão de
ventre, pele seca, aumento de
peso, fraqueza muscular, dor e
inchaço nas articulações, altera
ções menstruais e diminuição da
frequência cardíaca, bem como
tendência para a depressão.
As causas podem ser genéticas,
autoimunes, medicamentosas, de
origem alimentar, estar relacio
nado com uma desordem da hipó
ﬁse ou com deﬁciência em iodo.
Quanto ao tratamento, é ade
quado a cada doente, fazendose
à base de medicamentos que con
trolam a produção hormonal,
geralmente por via oral sob a
forma de comprimidos.
Tanto num caso como no outro,
é importante manter uma vigilân

cia regular dos níveis destas hor
monas para ajuste das doses dos
medicamentos prescritos.
Ainda não existe forma de pre
venir estas doenças.
No caso de existir história fami
liar de doenças da tiroide, é impor
tante uma vigilância regular, de
modo a se poder fazer um diag
nóstico precoce. É muito impor
tante evitar a exposição a
radiações, ao tabaco e a toxinas do
meio ambiente.
O cancro também afeta a glân
dula tiróide e pode começar como
um nódulo. Estes nódulos são
como pequenas “bolsas”, sólidas
ou cheias de líquido, que se for
mam, neste caso, na tiroide, que
pode pressionar a traqueia ou o
esófago e causar diﬁculdades na
respiração ou na deglutição. Em
alguns casos, os nódulos produ
zem T4 em excesso, o que leva a
sinais e sintomas associados.
Por vezes silenciosas e origi
nando sintomas facilmente justiﬁ
cáveis por outras situações da vida
diária, as doenças da tiroide
podem ser de diagnóstico demo
rado.
Aconselhase a vigilância em
saúde e estilos de vida saudáveis.

“Estórias em pijama” na
Biblioteca Municipal
Foto: CML

A Biblioteca Municipal Tomaz Borba

A Câmara Municipal de Lagoa, através
do CEFAL – Centro de Educação e Formação
Ambiental de Lagoa, realizou a 14 de
novembro, com a Escola Secundária de
Lagoa (ESL), a atividade «Protege o Teu
Mar», no âmbito do projeto Eco Escolas.
Como forma de celebrar o Dia Nacional
do Mar, assinalado a 16 de novembro, os
alunos realizaram a pintura de duas sarjetas
na zona do Porto dos Carneiros. Nas duas
pinturas, os jovens quiseram ilustrar o
impacto que a poluição em terra, nomeada
mente os plásticos, tem no mar e nos

animais que dele fazem o seu habitat.
De referir que, o Dia Nacional do Mar é
comemorado com várias iniciativas por todo
o país, tendo em vista mostrar a importân
cia do mar para a economia e para o desen
volvimento nacional e esta atividade teve,
assim, como objetivo sensibilizar todos os
que frequentam a zona de modo a percebe
rem que todo o lixo que cai para o chão
entra nas sarjetas de aguas pluviais e acaba
no mar, afetando diretamente a vida mari
nha.
DL/CML

Vieira promoveu, a 22 de novembro, uma
atividade intitulada «Uma Noite na Biblio
teca – Estórias em Pijama», no âmbito da
comemoração do Dia Nacional do Pijama,
celebrado a 20 de novembro.
A biblioteca, situada no Convento de
Santo António, na cidade de Lagoa, abriu
as suas portas para uma noite a dormir
entre os livros. A 9ª edição desta atividade
destinouse a crianças entre os 7 e os 12
anos.
Esta iniciativa teve como objetivo ofere
cer uma oportunidade única de passar
uma noite mágica e divertida a dormir
entre os livros e estimular o gosto pela lei
tura como fonte de prazer e conhecimento.
A noite começou pelas com a pintura de
um mural alusivo aos direitos das crianças.
Posteriormente, teve lugar a hora do conto
com «Estórias em Pijama», com temas
dedicados aos valores, aos afetos e à soli
dariedade. Já pela manhã, as crianças

elaboraram um caça sonhos e, depois,
foram transportadas ao mundo dos irmãos
Grimm e pelo «Jardim de Fadas».
O serviço educativo da Biblioteca Tomaz
Borba Vieira pretende, com estas ativida
des, estimular também a criatividade e a
imaginação das crianças, não descuidando
do fato de o brincar ser fulcral para o seu
esenvolvimento pessoal e social.
Recordese que, o Dia Nacional do Pi
jama tem uma base lúdica, educativa e
solidária. A data visa defender o direito de
todas as crianças crescerem no seio de
uma família, especialmente as crianças
que, por diversas razões, estão separadas
das suas famílias biológicas. Este dia tenta,
ainda, chamar a atenção para o problema
das crianças desprivilegiadas e aumentar o
número de famílias de acolhimento em
Portugal, de forma a que as crianças que
estão separadas dos seus pais possam ser
acolhidas por casais dispostos a darlhes
carinho, amor e educação.
Foto: BMTBV
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Nelag volta a dinamizar o Natal na Lagoa

A par do que tem sido feito
nos últimos anos, o Nelag –
Núcleo de Empresários da Lagoa,
volta a dinamizar o ﬁnal de ano no
concelho de Lagoa.
Além da criação de uma imagem
promocional, elaboração de out
doors, assim como publicidade em
jornais e na internet, o Nelag
adquiriu 20 televisores para pre
miar que ﬁzer compras no comér
cio tradicional.
Em entrevista ao Jornal Diário da
Lagoa, o presidente da direção do
Nelag recorda que este Núcleo de
Empresários irá continuar a apos
tar igualmente no Dia das Mon
tras, assinalado a 8 de dezembro,
dinamizando este dia com músicos
de rua e música ambiente.
Pedro Rodrigues adianta que o
Nelag vai manter a parceria com a
Câmara do Comércio e Indústria
de Ponta Delgada por forma a

dinamizar este dia, contando com
o apoio desta, para os prémios a
atribuir às montras vencedoras.
Como tem acontecido, o júri,
quando estiver a percorrer as ruas
da cidade, irá ser acompanhado
pelos músicos de rua.
Segundo adianta o responsável,
a campanha de natal deste ano
tem um custo de cerca de dez mil
euros, sendo que 7.500 provêm do
protocolo com o Governo Regional
e o restante de meios próprios do
Nelag.
As atividades desenvolvidas têm
como principal objetivo o de atrair
pessoas à Lagoa, tudo o que o
Nelag faz no âmbito de dinamiza
ção tem esse objetivo, recordando
que o sucesso tem sido atingido,
caso da atividade da promoção da
restauração onde os empresários
mostraram satisfação.
As campanhas têm abrangendo
os vários setores de atividades,

sendo esse o objetivo da atual
direção.
Programado para este mês de
dezembro está também o convívio
entre sócios.
O responsável pelo Nelag re
corda que o Núcleo de Empresá
rios participou igualmente nos
últimos meses nas reuniões com a
autarquia, por forma a idealizar a
programação de Natal deste ano.
Lembra, o responsável, que a ideia
da pista de gelo ou a casa do Pai
Natal eram intenções do Nelag,
mas por falta de meios não foi
possível avançar, mas vê com bons
olhos que a autarquia tenha con
sigo avançar com estas ideias.
Nesta entrevista, o representante
dos empresários lagoenses, asso
ciados do Nelag, adianta que esta
atividade de ﬁnal de ano será a
última da atual direção, sendo que
haverá novas eleições lá para o
mês de julho de 2020.
Em jeito de balanço destes três
anos à frente do Núcleo de Empre
sários da Lagoa, Pedro Rodrigues
recorda que quando assumiu a
direção, o Nelag tinha cerca de dez
mil euros em crédito, atualmente,
com o reforço de vários protocolos
que entretanto foram ﬁrmados,
nomeadamente com o Governo e
Câmara de Lagoa, a situação rever
teuse e, embora anão sendo
excelente, é estável.
Segundo disse, “neste três anos

muito foi feito, desde logo, temos
novas instalações, dignas para
receber e servir os associados,
com um melhor apoio prestado.
Nestes últimos anos de trabalho,
foram feitos vários protocolos com
diversas instituições. Tivemos
várias iniciativas promovendo os
vários setores de atividades”, res
salvou o responsável.
Pedro Rodrigues recorda que
foram três anos cansativos, com
consciência de ter dado o seu
melhor, tendo o desejo que a
senda de progresso registado na
Lagoa continue.
Segundo realçou, “a Lagoa tem
outra visão do que é o cresci
mento económico e tem que se
incentivar a iniciativa privada, esta
tem que ser uma prioridade na
Lagoa, porque só assim se conse
gue melhor trabalho, melhores
condições. Através da dependên
cia do Estado não se vai lá, em
prego e estabilidade só se se
consegue com empresas fortes”,
ressalva.
Neste âmbito, o representante
dos empresários lembra o cenário
negativo em torno do Tecnopar
que, sendo que os dias de hoje de
monstram
exatamente
o
contrário, “a Lagoa está a crescer
por ali, e os mais céticos não
tenham medo, há que atrair mais
serviços para a Lagoa, mais empre
sas, porque só assim se ganha

vida”.
Nesta entrevista ao nosso jornal,
Pedro Rodrigues diz ter dado o seu
melhor, a custo zero, num trabalho
diário, onde muito há a fazer, por
que sem dinheiro há que procurá
lo e foram muitas as portas que se
fecharam nestes três anos, e lem
bra que ouviu muitas vezes a
mesma expressão ‘não tem en
quadramento’ e houve necessi
dade de encontrar outras formas
de se conseguir ﬁnanciamento
para as atividades desenvolvidas.
O presidente da direção do Nelag
recorda que o Núcleo de Empresá
rios da Lagoa foi pioneiro em algu
mas coisas que foram criticados,
lembrando o caso da Pousada de
Juventude, onde na altura disse
ram que o modelo não era o indi
cado, “o governo nasceu para
governar não para gerir empresas,
o público não pode fazer concor
rência às empresas” e naquele
caso não era o mais correto, lem
bra, adiantando que a solução
encontrada, com a criação a escola
proﬁssional, foi uma maisvalia
para a Lagoa.
Quanto à sua continuidade à
frente do Nelag, Pedro Rodrigues
diz que para já não admite uma
recandidatura, esperando que
outras pessoas possam abraçar
este projeto.
DL

29º concurso de presépios da Lagoa com votação do público
Nesta época festiva de Natal, a
Câmara Municipal de Lagoa irá
organizar a 29ª edição do Con
curso de Presépios. Como em anos
anteriores, serão admitidas inscri
ções para duas categorias, presé
pio tradicional e presépio original.
Este ano, a novidade será a aber
tura ao público dos presépios a
concurso, de modo a poderem
participar da votação, que poderá
ser feita, online, no portal da
Câmara Municipal e na tômbola
que estará situada junto à pista de
gelo ecológica, na Praça de Nossa
Senhora do Rosário.
Este concurso tem como princi
pais objetivos promover a arte
bonecreira lagoense, preservar
uma tradição com grande signiﬁ
cado no concelho de Lagoa e dina
mizar o comércio local, através de
uma maior vivência da quadra na
talícia. Pretende, também, sensibi
lizar a comunidade local para a
tradição cultural da construção do
presépio, promovendo a manifes
tação artística e a criatividade
interinstitucional e individual e

estimulando o espírito criativo
reﬂexivo da comunidade local.
Poderão participar no concurso
pessoas singulares com residência
no concelho de Lagoa, assim como
escolas, jardins de infâncias, cre
ches, ateliers de tempos livres,
catequeses, instituições públicas
ou privadas com sede no conce
lho.
A votação do público correspon
derá a um total de 50 pontos para
os presépios mais votados em
cada uma das categorias e classes,
atribuindose aos restantes, e em
função dos seus resultados, o
número de pontos proporcional.
O júri visitará os presépios con
correntes nos dias 18, 19 e 20 de
dezembro. Além disso, os partici
pantes deverão possibilitar a aber
tura dos presépios ao público, no
ﬁm de semana de 21 e 22 de de
zembro, entre as 16h00 e as
19h00, para permitir a votação do
público.
Um dos critérios de avaliação a
ter em conta por parte do júri será
a representação do nascimento do
Menino Jesus e os materiais utili

zados, tendo em conta diferentes
fatores apresentados nas duas
categorias, nomeadamente o cará
ter de inovação, diferentes das
edições anteriores.
Na categoria de Presépio Tradi
cional, será considerado como
fator de valorização o uso de ﬁgu
ras de barro feitas na Lagoa por
artesãos locais, com elementos
habitualmente presentes nos pre
sépios tradicionais dos Açores,
como farelo e pedras, e a repre
sentação de tradições açorianas.
Na categoria de Presépio Origi
nal, serão tidos em conta critérios
como a inovação introduzida nos
materiais utilizados para a produ
ção dos presépios, sendo valoriza
dos materiais reciclados e
reutilizados. A estética dos presé
pios será outro dos critérios utili
zados pelo júri para a avaliação
dos mesmos, em ambas as catego
rias.
Quanto aos prémios atribuídos
pela Câmara de Lagoa, nas duas
categorias, os três primeiros clas
siﬁcados, ganharão um prémio
monetário de 200 euros. Na classe

das pessoas singulares e das insti
tuições públicas e privadas o se
gundo vencedor receberá 100
euros passes gerais e o terceiro
classiﬁcado 50 euros. Na classe
relativa às escolas, jardins de in
fância, creches, ateliers de tempos
livres e catequeses, o segundo
classiﬁcado receberá uma cader
neta familiar por aluno/turma ven
cedora para as piscinas municipais
e o terceiro prémio será uma visita
da turma vencedora a um equipa
mento lúdico pedagógico, à esco
lha, que inclui entrada, transporte
e lanche, sendo que todos os par
ticipantes receberão um certiﬁ

cado de participação da Câmara
Municipal de Lagoa.
Todos os interessados em parti
cipar no concurso poderão proce
der à sua inscrição, até ao dia 15
de dezembro, na Casa da Cultura
Carlos César , durante o horário
normal de expediente, pelo tele
fone 296 960 600 ou, ainda, via e
mail, através do endereço
concursopresepios@lagoaaco
res.pt, ou, ainda, através de for
mulário próprio disponibilizado no
portal da câmara.
DL/CML
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“Um povo sem conhecer a sua história, ...
é um povo que não se conhece a si mesmo”
segundo lembrou tra intitulada “O património
A Associação de Jovens pois,
Edmund Burke, “um povo imóvel religioso da Lagoa”,
Lagoenses – AJL, realizou, em
setembro deste ano, o I Coló
quio subordinado ao tema “A
História da Lagoa”.
Segundo a organização, este
Colóquio contou com um
amplo leque de comunica
ções e de convidados com
provas dadas nas suas respe
tivas áreas e cujo programa
contemplou as várias verten
tes da História do concelho.
Recordou Jacinta Carreiro, a
presidente da AJL, que “a His
tória da Lagoa tem, sem
dúvida, de ser preservada e
lembrada pelo seu povo, por
que um povo sem conhecer a
sua história, um povo que
não consegue reconhecer o
seu património, é um povo
que não se conhece a si
mesmo”.
Foi, aliás, o objetivo da rea
lização deste colóquio para
perpetuar o legado histórico
e navegar, explorando, por
vezes ‘mares nunca antes
navegados’.
A presidente da AJL lembra
que o povo é o autor da sua
história, “somos nós que
escrevemos a história da
Lagoa que depois é perpe
tuada na cultura e tradições
do nosso povo, no seu patri
mónio e por isso somos nós
que temos o dever de perpe
tuar o nosso legado porque a
História não é anda sem o
seu povo e o povo não é nada
sem a sua História e é essa
simbiose o motor cultural da
nossa sociedade”, salientou.
Jacinta Carreiro adiantou
ainda que “se é verdade que
um povo cometeu erros na
História, é verdade que fez
também grandes feitos e
obras, por vezes, mais do que
prometia a força humana”.
Segundo a presidente da
AJL aprender com os erros
dos antepassados é crucial
dar continuidade a grandes
obras e feitos e, por isso, é
que a história é essencial,

que não conhece a sua histó
ria está condenada a repeti
la”.
A responsável pela Associa
ção de Jovens Lagoense
adiantou que, “no colóquio,
vamos ao seio da nossa
História para mostrarmos o
que foi feito e o mais impor
tante: despertar em nós um
sentimento de missão que é
dar continuidade ao nosso
legado histórico”. Disse
Jacinta Carreiro que é neces
sário levar o legado histórico
mais longe.
Durante o evento, o arqui
teto Igor França, da parte da
Câmara de Lagoa, proferiu a
palestra “O futuro Museu de
Lagoa – Açores”, que conside
rou ser um projeto de promo
ção e educação.
Segundo disse, a autarquia
tem realizado intervenções
nos vários núcleos, estando
para 2020 projetada a conti
nuação dessas intervenções.
Segundo o coordenador da
Área da Cultura e Educação
da autarquia lagoense, as
intervenções vão ao encontro
de capacitar esses núcleos,
distribuídos pelas cinco fre
guesias do concelho.
No âmbito deste colóquio,
o pauense e autor Roberto
Medeiros proferir a comuni
cação “A Vila de Água de Pau:
como era antigamente”, onde
realçou o papel desta vila
como fator de desenvolvi
mento da Lagoa, e de ajuda
ao desenvolvimento a outros
concelhos da ilha.
Por seu turno Palmira Bet
tencourt falou sobre a família
Leite, e em concreto da Cerâ
mica Leite, assim como a sua
ação no desenvolvimento da
Lagoa.
Joana Simas, Mestre em
Património e Museologia,
também Coordenadora Cien
tíﬁca da Coleção Visitável da
Matriz de Lagoa, levou ao
Cineteatro Lagoense a pales

onde falou sobre as Igrejas e
Ermidas da Lagoa, recor
dando a história destas no
concelho.
Ainda no âmbito desde co
lóquio, o diretor do Jornal
Diário da Lagoa fez uma apre
sentação sobre a história da
‘Imprensa na Lagoa’.
Lembrou Norberto Luís que,
entre 1887 e 1937, publica
ramse 13 jornais na Lagoa.
Sandra Monteiro, numa das
suas crónicas nas primeiras
edições deste jornal lagoense
dizia a propósito: “os jornais
eram veículos de correntes de
opinião, neste período de
debates literários e ﬁlosóﬁcos
e de agitação política”.
Em consulta na Biblioteca
Pública e Arquivo Regional
de Ponta Delgada, encontra
mos esses 13 periódicos,
embora alguns estejam
incompletos, faltando algu
mas edições: Ecoo Lagoense
(1887); Átomo (18881889);
Pimpão (18891890); O Zé
Careca (1889); A Quinzena
(18901891); A Gazeta da
Lagoa (18921894); O Bom
Conselheiro (18941895); O
Julgado Municipal (1899
1907); O Sul (19001901); O
Lagoense (19031927); O Vi
gilante (19051905); O Vigi
lante II (1916); A Semana
(19361937).
Em suma, e recordando o
que disse a professora Sandra
Monteiro na sua crónica, tra
tavamse de “jornais de uma
época controversa que pre
tendia dar voz à opinião pú
blica mas que muitas vezes,
inﬂuenciavam e moldavam a
ideia daqueles que liam. Liga
dos aos interesses locais, os
jornais lagoenses apontavam
críticas e soluções se eram
opositores das causas gover
namentais ou comunicavam
feitos e ações se eram defen
sores daqueles que domina
vam intelectual, religiosa ou
politicamente o concelho”.

Página 17

Jornal Diário da Lagoa o 14º periódico do concelho

Até ao ano de 2014, a Lagoa esteve
77 anos sem a publicação de um per
iódico, tendo surgido em fevereiro, desse
ano, o Jornal “Diário da Lagoa”. Fui o fun
dador deste jornal, e diretor até à pre
sente data.
O “Diário da Lagoa”, tal como aconte
ceu com alguns periódicos, surgiu por se
sentir algum esquecimento da Lagoa e do
que neste concelho ia acontecendo, pela
comunicação social.
O que pela Lagoa se fazia era muito
pouco divulgado, pouco se sabia, pelo
menos, era isso que sentia enquanto
jornalista.
Já numa Era das novas tecnologias e da
internet, o “Diário da Lagoa” começou
por se publicar apenas na internet, e só
mais tarde passou a ser publicado em
papel.
21 de fevereiro de 2014 é a data oﬁcial
do surgimento deste jornal, com registo
na ERC (Entidade Reguladora da Comuni
cação Social) e que a partir de abril do
mesmo ano começou por publicar, em
versão PDF, uma edição mensal.
Depois de vários desaﬁos lançados e
criadas as condições, surgiu a primeira
edição impressa do jornal “Diário da
Lagoa, a 02 de outubro de 2014.
Assim, desde essa data, mensalmente,
é publicada a versão impressa deste jor
nal, apenas com notícias do concelho, ao
contrário da sua página da internet
(www.diariodalagoa.pt) que acaba por
ser mais abrangente, levando o que pela
Lagoa se vai fazendo pelo mundo fora,
especialmente junto das comunidades de
emigrantes que anseiam por notícias ‘do
lado de cá’.
Esta é a edição 69 do jornal “Diário da
Lagoa”, numa distribuição gratuita pelo
concelho, sob a minha direção.
Ao longo destas 69 edições, o jornal
“Diário da Lagoa” tem vindo a divulgar o
que pela Lagoa se vai fazendo, quer a
nível desportivo, cultural, religioso, polí
tico, entre outros.
Tem sido dado grande enfoque na pro
moção das instituições do concelho,
dando a conhecer a sua história e as suas
atividades.
Nunca descorando o passado e o pre
sente, temos vindo a publicar diversos ar
tigos de pesquisa sobre a história da
Lagoa e das suas gentes até aos dias de
hoje.
Este é o propósito deste periódico, re

gistar, para que, no futuro, outros possam
saber o que pela Lagoa se foi fazendo,
aliás, tal como outros periódicos da im
prensa antiga da Lagoa.
Depois duma interessante pesquisa,
consegui perceber algumas coincidências
entre os periódicos já publicados e o
“Diário da Lagoa”, principalmente no seu
propósito de colocar a Lagoa no mapa da
imprensa.
Julgo que, nestes mais de cinco anos
de trabalho, temos conseguido esse pro
pósito, pois, como alguém dizia, “é pre
ciso recordar o passado para acreditar no
futuro”.
Ao contrário dos seus antecessores, no
‘Diário da Lagoa’ nunca foi transmitida a
opinião do seu diretor, foram sim relata
dos acontecimentos para memória
futura.
Este é um trabalho que tem sido possí
vel graças à colaboração de várias pes
soas, sim, porque apesar de ser eu o
fundador, diretor, redator, e algo mais,
sozinho pouco ou nada se faz, e com este
conjunto de pessoas que colaboram com
o jornal, tem sido possível elevar a quali
dade da informação que chega mensal
mente aos nossos leitores, com artigos
de interesse para a Lagoa.
Estamos numa época onde tudo se
passa na internet, com as redes sociais
que falam de tudo e mais alguma coisa,
mas esta não é segura, não é ﬁável.
Em maio deste ano quase perdemos
toda a informação num ataque informá
tico, mas felizmente conseguimos recu
perar toda a informação já divulgada por
este meio global.
Mas foi um aviso, o papel é muito im
portante.
Espero que daqui a uns 30, 40, 50 ou
mais anos, outros possam falar da Histó
ria da Lagoa, naquele que hoje é o nosso
presente e poderem ter onde ir buscar
essa informação. Tem sido esse o meu e
‘nosso’ foco.
Mas como tudo tem um ﬁm, infeliz
mente chegou ao momento de deixar
este projeto que, com muito carinho, fun
dei e ‘alimentei’ com muitas, mas muitas
horas sem dormir.
Mas a obra ﬁca e vai ter a sua continui
dade.
A partir da próxima edição, o Jornal Diá
rio da Lagoa passa para “outras mãos”,
mas acredito que o seu principal objetivo
continuará a ser o mesmo, falar da Lagoa
e registar a sua História para memória fu
tura.
Nestas minhas últimas palavras, não
posso deixar de agradecer a todos os
que, de uma forma ou de outra, me
ajudaram neste projeto, em mim acredi
taram e deram força para que o “Diário
da Lagoa” chegasse onde chegou.
Muito gostava de continuar a escrever,
mas há que saber parar quando temos
que parar.
Que saibam os lagoenses aproveitar
este projeto porque, no futuro, só se
saberá o que ﬁcar escrito.
Um bemhaja a todos e ….até sempre.
Norberto Luis
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Apelo à mobilização da população
para mudança em Água de Pau

NECROLOGIA
Freguesia de Água de Pau

Foto: Gacs

José Silvano Bizarro
Idade: 84 anos
Faleceu: 06102019

Freguesia de Água de Pau
Maria Armanda de Sousa Baptista
Nasceu: 10061929
Faleceu: 05112019

Freguesia de Santa Cruz

O Plano de Ação para o combate à
pobreza e exclusão social concebido
para a freguesia de Água de Pau, só terá
sucesso se todos tiverem “consciência
da sua responsabilidade no processo de
mudança”, apelando, assim, a uma
“mobilização da população” desta vila.
A titular da pasta da Solidariedade
Social, que falava na apresentação do
Plano de Ação do Polo Local de Água de
Pau, inserido no plano bianual da Estra
tégia Regional de Combate à Pobreza e
Exclusão Social, destacou a visão estra
tégica deste Plano por ter como priori
dades ações dirigidas maioritariamente
à infância e que englobam medidas nas
áreas da saúde, dependências, educa
ção, solidariedade social e empregabi
lidade.
Na saúde, destaque para os rastreios
de saúde oral, para a implementação

de uma rede de suporte para a promo
ção da ida das crianças e jovens às con
sultas de especialidade, assim como
para a realização de consultas de enfer
magem especializada em Saúde Infantil
e Pediatria às crianças com 30 meses na
Unidade de Saúde de Água de Pau e de
consultas de enfermagem especializada
de planeamento familiar.
No que respeita à educação, desta
camse as medidas que visam apoiar o
estudo dos alunos matriculados no 5.º
e no 6.º ano de escolaridade através da
criação de pontos de apoio escolar,
assim como a implementação do pro
jetopiloto ‘Ciência na Escola’.
Na vertente da solidariedade social,
as medidas focamse na dinamização
de grupos de pais e outras ﬁguras pa
rentais com recurso a programas de
educação parental, destacandose
ainda a criação de um Centro de Ativi
dades de Tempos Livres para 20 utentes

na vila de Água de Pau.
A Rede de Polos Locais de Desenvol
vimento e Coesão Social é uma medida
prevista no Plano de Ação 20182019
da Estratégia Regional de Combate à
Pobreza e Exclusão Social, criada com o
intuito de olhar para os territórios a
partir do seu interior, identiﬁcando as
fragilidades e as potencialidades, e ca
pacitando as comunidades para a cons
trução de soluções participadas.
Com base no diagnóstico que antece
deu a implementação desta Estratégia,
onde se concluiu que o fenómeno da
pobreza não se distribui de forma ho
mogénea na Região, foram implemen
tados cinco Polos Locais de
Desenvolvimento e Coesão Social.
Água de Pau é uma das freguesias da
Região onde se identiﬁcaram maiores
fragilidades, nomeadamente perante
os indicadores da educação, da saúde e
da solidariedade social.

Ilda Maria
Nasceu: 16121924
Faleceu: 30102019

Freguesia de Santa Cruz (Lar de Santo
António)
Jorgelina Medeiros Sardinha
Nasceu: 22101925
Faleceu: 07112019

Freguesia do Cabouco
Adusinda de Lurdes Almeida
Nasceu: 27111939
Faleceu: 09112019

Freguesia de Nª Sª do Rosário
António Inácio Tavares
Nasceu: 16031927
Faleceu: 12112019

Semana da prevenção dos resíduos assinalada nas escolas
O

Gabinete de Ambiente –

CEFAL  Centro de Educação e For
mação Ambiental de Lagoa, assi
nalou a 10ª Semana dos Resíduos
dos Açores, inserida na 11ª
Semana Europeia da Prevenção de
Resíduos, entre 16 e 22 de novem
bro, com várias ações de sensibili
zação junto das escolas do
concelho, sensibilizando cerca de
200 crianças.
A Semana Europeia da Preven
ção dos Resíduos (EWWR), trata
se de uma iniciativa internacional
que visa promover a implementa
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ção de ações de sensibilização
sobre a gestão sustentável de
recursos e dos resíduos. O seu
principal objetivo é alterar o com
portamento dos cidadãos euro
peus relativamente aos seus
padrões e hábitos de consumo.
A nível regional, as ações inte
gradas, nesta iniciativa, preten
dem, essencialmente, sensibilizar
e informar sobre a correta gestão
de resíduos, dar a conhecer os
seus destinos adequados, aler
tando para a prevenção com vista
à minimização da sua produção
diária.

Este ano, o foco temático foi “A
Educação e Comunicação para a
Redução na Produção dos Resí
duos”. A Câmara Municipal de
Lagoa, através do Gabinete de
Ambiente – CEFAL, realizou, assim,
várias ações de sensibilização inti
tuladas “Mude os seus Hábitos
reduza os seus Resíduos”, pelas
escolas Básica 1/JI Dr. Francisco
Machado Faria e Maia; Básica 1/JI
Dr. Francisco Carreiro da Costa e
Bá sica Integrada de Água de Pau.
A iniciativa permitiu ensinar aos
mais pequenos todo o ciclo de
vida de um resíduo, desde o ato de

compra até ao seu abandono,
tendo as técnicas do CEFAL expli
cando a política dos 3´Rs e a sua
importância e, posteriormente,
realizando um jogo com o tema da
reciclagem.
Visto que a Escola EBI de Água
de Pau tem uma horta com com
postor, o CEFAL realizou uma
pequena explicação com duas tur
mas, onde falaram sobre a impor
tância de se fazer compostagem.
Os jovens ﬁcaram, assim, a impor
tância deste procedimento para
reduzir, em muito, o lixo domés
tico.
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De salientar ainda que, no âm
bito do concurso “O Melhor Eco
ponto Amarelo”, uma parceria
entre o CEFAL e Programa Eco
Escolas, a EBI de Água de Pau
apresentou a sua estrutura em
forma de mocho, símbolo que
representa a escola, a ﬁm de assi
nalar a Semana Europeia da Pre
venção dos Resíduos.

Mais conteúdos aqui.
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PASSATEMPO / HORÓSCOPO

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

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva marca a oportuni
dade de aprofundar o seu relacionamento
amoroso. Também, o momento é apro
priado para consolidar uma relação.
A nível proﬁssional, atravessa uma
fase de renovação. Estão protegidas todas
as tomadas de iniciativa, que visam promo
ver mudanças na carreira.

A vida afetiva reﬂete a sua estabi
lidade emocional, que lhe traz muita segu
rança. Mantenha o equilíbrio e aprenda a
controlar as suas reações.
A nível proﬁssional, sentirá maior
necessidade de assegurar o seu futuro
material e realizará projetos impulsionado
res de vantagens ﬁnanceiras.

Touro (21/4 a 21/5)

Descubra as sete diferenças.

A vida afetiva evolui positiva
mente. Surgirão ótimos acontecimentos e a
tendência é para que todas as questões
familiares tenham bons desfechos.
A nível proﬁssional, poderá ter que
melhorar os conhecimentos para progredir
na sua carreira. É essencial saber adaptar
se às novas situações.
Gémeos (22/5 a 21/6)
A vida afetiva depende em grande
parte da sua capacidade de aprofundar
relacionamentos e de manifestar sentimen
tos, de forma mais desinibida.
A nível proﬁssional, percorre uma
época em que sentirá necessidade de
trabalhar para conseguir melhorar o setor
económico e preparar o futuro.
Caranguejo (21/6 a 23/7)

Labirinto: Descubra o caminho correto.

A vida afetiva está relacionada
com o autoconhecimento. Quanto mais
adquirir consciência de si, mais criatividade
e generosidade experimentará.
A nível proﬁssional, sentese
conﬁante para concretizar os seus projetos.
Não abdique dos seus valores e aja de
acordo com a sua sensibilidade.
Leão (24/7 a 23/8)
A vida afetiva retrata a sua capaci
dade de participar equilibradamente em
atividades de grupo. É tempo de aprender
a relacionarse com o coletivo.
A nível proﬁssional, procure tomar
decisões importantes para o futuro da
carreira. Aprendizagens, formações e estu
dos, favorecem a sua evolução.
Virgem (24/8 a 23/9)

Soluções dos passatempos.
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A vida afetiva permitelhe mate
rializar os seus planos de interesse indivi
dual e terá bons resultados. É tempo de
mostrar todo o seu potencial.
A nível proﬁssional aproveite este
período de crescimento para iniciar novas
atividades e efetuar viagens que lhe trarão
contatos interessantes.

Escorpião (24/10 a 22/11)
A vida afetiva abrelhe um novo
ciclo muito abundante. Esclareça as situa
ções, adote uma postura construtiva e
tome decisões no plano familiar.
A nível proﬁssional, encontrase
em perfeitas condições de tomar iniciativas,
que visão melhorar a carreira e alcançar
proveitos económicos.
Sagitário (23/11 a 21/12)
A vida afetiva atravessa um
período de aventuras estimulantes, que
favorecem o contato com pessoas estran
geiras ou culturalmente diferentes.
A nível proﬁssional, a conjuntura
dálhe a oportunidade de realizar os seus
sonhos e atrairá os apoios cruciais para
alcançar os seus objetivos.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
A vida afetiva está assente em ex
periências do passado, que condicionam o
seu comportamento presente e perturbam
imenso a sua harmonia interior.
A nível proﬁssional, deve agarrar as oportu
nidades que possam melhorar a área ﬁnan
ceira. É imprescindível estruturar o padrão
da sua carreira.
Aquário (21/1 a 19/2)
A vida afetiva demonstra que as
suas prioridades estão dirigidas para o
trabalho, no entanto, dispense ao seu par
mais atenção e sobretudo carinho.
A nível proﬁssional, utilize os seus
pensamentos originais para liderar uma
equipa de trabalho com sentimento de
fraternidade e muita liberdade.
Peixes (20/2 a 20/3)
A vida afetiva passa pela lealdade
em relação aos seus sentimentos. Vai pre
cisar de muita sabedoria e harmonia para
resolver algumas situações.
A nível proﬁssional, coloque as
suas aptidões ao serviço das outras pessoas
e da comunidade para vivenciar maior con
forto em termos emocionais.
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Lagoa organiza III São Silvestre
Serão de Invernia
em Época de Natal
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O CDOL – Clube Desportivo Ope
rário de Lagoa, com o apoio da
Câmara Municipal de Lagoa, vai orga
nizar a III São Silvestre da Cidade de
Lagoa, no dia 28 de dezembro. Inte
grado no Campeonato de Estrada da
Associação de Atletismo de São
Miguel, este evento desportivo tem a
ﬁnalidade de estimular a prática des
portiva como elemento de promoção
de saúde e da qualidade de vida, para
a população em geral.
João Vieira e Vera Santos, atuais
atletas de marcha do Sporting Clube
de Portugal e da seleção nacional
serão novamente os embaixadores da
corrida. João Vieira foi medalha de
prata no último Campeonato do
Mundo no Qatar.
Tratandose de um evento com cariz
comunitário, esta corrida irá abranger
competições em vários escalões,
nomeadamente com um circuito
jovem de benjamins e desporto adap
tado de 0,7km, infantis de 1,4km, ini
ciados e juvenis de 2,5km. Haverá,
ainda, uma caminhada para a família
Pub.

de 2,5km.
A corrida principal da III São Silves
tre da Cidade de Lagoa terá um total
de 7,5km em estrada, sendo desti
nada a atletas federados e não fede
rados de ambos os sexos, nos escalões
de juniores, seniores e veteranos. Em
todas as provas a inscrição é gratuita,
sendo opcional o pagamento de kits
de participação e camisolas técnicas.
Para o vereador da área do desporto
da Câmara Municipal de Lagoa, Nel
son Santos, este é o verdadeiro exem
plo de evento, cuja génese partiu da
autarquia e de um clube local em
2016 e que evoluiu para um evento
âncora do município, que pretende
celebrar o desporto como hábito de
vida, juntando praticantes ocasionais
e federados e respetivas famílias, num
evento aberto à participação de todos
e com elevada componente social.
De acordo com o vereador, a cami
nhada/corrida, seja em trilhos ou nos
centros habitacionais, constituemse
como as modalidades com maior
número de praticantes num concelho
que, ao longo dos anos, se tende a

aﬁrmar como palco ideal para a pro
moção deste tipo de atividade, seja
pela cada vez mais frequente imple
mentação de provas regionais e nacio
nais no nossos trilhos, seja pelas
intervenções estruturais levadas a
cabo como o rebaixamento de pas
seios ou intervenção na ciclovia ou
melhoramento da rede de trilhos.
A III São Silvestre da Cidade de Lagoa
terá, assim, início às 17H00, com con
centração marcada para as 15H00, no
Tecnoparque da cidade. A apresenta
ção dos detalhes à comunicação social
decorrerá, pelas 15H00 do dia 16 de
dezembro, dia de aniversário do
clube, no Expolab.
A par da corrida, estará montada
uma pequena feira, no Expolab, rela
cionada com o evento, onde estará
em exposição a medalha do 2º classi
ﬁcado no Campeonato de Mundo de
Marcha, João Vieira. Além disso, nesse
local, os atletas poderão desfrutar de
uma massagem antes e depois da cor
rida.
As inscrições podem ser feitas até ao
dia 26 de dezembro.
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aconchego da escuridão. Na
lareira, o fogo acordou para
o serão e os mais pequenos
dormitando, tentavam, ora
sim ora não, seguir as vozes
que se acomodavam à situa
ção.
O vento corria. Chovia…
chovia teimosamente e sen
tiase a força da água ver
gastar as gelosias, e as
maresias, bravas, ruins,
inquietantes mesmo, galga
vam sem tréguas o calhau,
provocando constante e as
sustador ruído.
Era Dezembro. Inverno
pleno. Enquanto, lá fora, o
mau tempo não amainava,
em casa, bem junto à
lareira, fervilhava a coesão,
a força e a partilha natalícia
de toda uma família, que o
fogo, crepitando, parecia
deleitarse e vivenciar a oca
sião.
No presépio, as “seari

nhas” acomodadas nos pra
tinhos
atempadamente
escolhidos, mostravam o
trigo verdinho que conti
nuava crescendo e as laran
jas maduras e bonitas,
apanhadas vários dias
antes, tomavam lugar na
toalha alva que cuidado cro
chet engalanava, na qual a
gruta de pedra vulcânica,
negra, queimada e leve, dis
posta de maneira hábil,
aninhava as habituais e
conhecidas ﬁguras, molda
das em barro.
O DeusMenino, peque
nino, olhando a Senhora
que O amamenta, de per
meio, enquanto a Virgem
Mãe O muda de seio, com o
seu olhar bébé, límpido e
divinal, sorri, desejando a
todos…
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