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Instalação de arquiteta açoriana conjuga bonecos tradicionais com  
elementos comtemporâneos no Convento de Santo António em Santa Cruz. 

Grutas centenárias abrem com 
presépio de autor 

Fotos:  DL e DR

Mais locais iluminados 
durante quadra festiva

Entrevista ao novo  
presidente do Operário

Páginas 11 Página 2

Pista de Gelo atrai  
visitantes à Lagoa 

Página 2

Página 9

Lagoense reúne mais de 400 figuras em presépio tradicional   

Página 8



Diário da Lagoa  |  janeiro 2020Página 2 LOCAL

Lagoa estreia pista de gelo ecológica

Mais de 70 mil lâmpadas na cidade durante quadra festiva  

Recinto no centro da praça do Rosário atrai centenas de pessoas de vários 

pontos da ilha e é uma das principais atracções de Natal da cidade 

É raro o dia em que não 
há fila para entrar. A espera pode 
ser longa e demorar 1 hora ou 
mais. Os olhos de quem está pa
cientemente à espera estão no re
cinto instalado, durante a quadra 
festiva, no centro da Praça do Ro
sário. O som das lâminas no solo 
denuncia o movimento constante. 
Só podem patinar 20 pessoas em 
simultâneo nos cerca de 160 me
tros quadrados.  
A pista é sintética mas o branco 
brilhante do piso deixa alguns na 
dúvida. E a curiosidade tem tra
zido muita gente à Lagoa.  
Patrícia Avelar veio dos Mosteiros 
com o marido, a irmã e as duas fi
lhas, só para ver e para proporcio
nar a experiência da patinagem no 
gelo às filhas. “É algo que não é 
costume cá na ilha, para elas é 
uma atividade nova, uma novi
dade”, conta, enquanto espera 
pela entrada de Bianca, 9 anos, e 
de Eliana, de 14. A mãe mostrase 
curiosa com a reação das filhas ao 
piso e não hesita em sorrir perante 
a cautela que vê nas duas. A mais 
nova admite que “está a ser mais 
difícil do que pensava porque o 
chão é escorregadio” e o desafio é 
mesmo não cair. A irmã, Eliana, 
acha que “tinha mais piada se 
fosse gelo verdadeiro” mas tam
bém reconhece a dificuldade do 
desafio. 
A família Avelar chegou à Praça do 
Rosário tal como o Carolina 

Duarte, 14 anos: através 
do facebook. A jovem, que 
veio com os amigos direta
mente da Relva, foi inter
rompida várias vezes entre 
as inúmeras voltas que o 
grupo dava à pista. Consi
dera que o piso sintético “é 
uma boa forma de impro
visar e mesmo assim con
tinuar a ter uma boa 
alternativa às pistas de 
gelo tradicionais”.  
No recinto, o leque de ida
des é variado. A maioria 
são crianças e jovens mas 
os adultos também se 
aventuram a calçar os pa
tins. Paulo Bento veio da 
Ribeira Chã com a mulher 
e o filho. Já não é a pri
meira vez que patina no 
gelo mas considera que 
iniciativas como esta “lem
bram o Natal, são uma boa 
forma de diversão e aca
bam por ser um bom pre
texto para as pessoas 
saírem com a família”, ga
rante. Essa foi, aliás, uma 
das premissas da Câmara Munici
pal de Lagoa (CML) quando deci
diu trazer animação para o centro 
da Lagoa. 
 
Patinar sem gelo ou energia eléc
trica 
A necessidade de dinamizar o cen
tro do concelho partiu dos empre

sários da Lagoa. “Eles deram nota 
da necessidade de que a cidade 
deveria ter gente, ter vida”, explica 
a Presidente da CML. ”Quando es
távamos a pensar no que podia 
trazer pessoas à cidade, recebe
mos de uma empresa, que não co
nhecíamos de parte nenhuma, um 
catálogo com imensas coisas rela

cionadas com o Natal e dissemos, 
bom, se isto não trouxer pessoas à 
Lagoa ficamos sem saber o que 
traz”, avança Cristina Calisto. A au
tarca sublinha que o facto de a 
pista não ter gelo e não precisar de 
água ou energia eléctrica é uma 
maisvalia e suscita curiosidade 
por parte de quem vem ao espaço.  

A abertura do recinto foi feita no 
mês passado com um espectáculo 
do Clube de Patinagem de Santa 
Cruz. 
A entrada no espaço é gratuita e 
sujeita a um limite horário e de 
utilizadores. 
 

Sara Sousa Oliveira

A tradicional iluminação 
de Natal nas ruas da Lagoa 
abrange mais ruas e mais edi
fícios. 
A principal novidade deste 
ano, segundo a Presidente da 
Câmara Municipal (CML), é a 
iluminação do Jardim do Con
vento de Santo António, em 
Santa Cruz. O local, no coração 
da freguesia, há vários anos 
não recebia iluminação natalí
cia. Para Cristina Calisto o jar
dim é “um  ex libris e uma 
referência no concelho”, justi
ficando assim a aposta. 
Para além do jardim de Santa 
Cruz e do Bairro da Longueira, 
na mesma freguesia, a autar

quia aumentou a extensão da ilu
minação de Natal na Avenida In
fante D. Henrique, Rua das 
Alminhas, Bairro de São Pedro e 
Praça do Rosário bem como na 
Vila de Água de Pau, onde a Presi
dente diz ser uma espécie de “con
vite à passagem de ano na 
freguesia”.  
No total, foram utilizadas mais de 
70 mil lâmpadas microled, que 
apresentam um consumo energé
tico mais baixo que os sistemas 
tradicionais, num investimento 
para a autarquia que ronda os 45 
mil euros. 
As restantes ornamentações de 
Natal espalhadas pelo concelho 
são da responsabilidade das res

petivas Juntas de Freguesia e não 
entram nas contas da Câmara. 
Na Longueira, em Santa Cruz, cada 
família foi convidada a pintar um 
prato natalício para compor as ár
vores instaladas no bairro. A inicia
tiva da CML pretende trabalhar a 
participação comunitária, nesta 
quadra natalícia, à semelhança do 
que já foi feito no Bairro de S. 
Pedro, no Rosário, no ano pas
sado, replicado novamente este 
ano.  
 

DL 
 
                                            

Piso da pista é sintético e não necessita de corrente elétrica para funcionar  

Foto: CML

Árvores do Jardim de Santa Cruz receberam cordões de luzes LED

Foto: DL
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“«Agora só se fala da Lagoa, tu pára de escrever»” 
77 anos depois do última publicação periódica impressa na Lagoa, Norberto Luís fez 

nascer um novo jornal na cidade

O jornalista, que prefere 
sempre a sombra, e nem queria 
dar esta entrevista, não consegue 
não trabalhar. Admite que a sua 
paixão é a rádio e garante que 
“escrever não é com ele”. É 
movido pela novidade e 
sobretudo pelo desafio. Memoriza 
datas, fotograficamente, e de 
forma autodidata criou, 
alimentou e fez crescer o Diário da 
Lagoa, que deixa quase 6 anos 
depois de o ter registado na 
Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social (ERC), 
coincidência ou não, no dia em 
que há 43 anos tinha nascido, em 
casa, no lugar da AreiaLarga, vila 
da Madalena do Pico. 
 
Acreditas em coincidências? 
Acredito em algumas e este ano é 
que dei por uma, no caso a data de 
registo do jornal que, não tendo 
sido propositado, até porque a 
ERC é que decide quando autoriza 
ou não. O jornal tem a sua data 
oficial no meu dia de nascimento, 
21 de fevereiro. É uma 
coincidência interessante.  
 
Ficas no Pico até quando? 
Até ao dia 29 de dezembro de 
1997. Fiz a minha escolarização, 
até ao secundário no Pico. Deixei 
de estudar para ir trabalhar para a 
rádio, lá está, sempre gostei de 
rádio, sempre ouvi rádio, tenho 
ainda cassetes gravadas dessa 
altura, no Pico em 1996/1995. Na 
rádio comecei com 15 anos, fazia 

animação. Fazia um programa ao 
fimdesemana, de discos pedidos. 
Comecei com o “Fecho eclair da 
semana”. Até quem deu o nome 
do programa foram os colegas da 
turma, estávamos no 9º ano. Não 
havia telemóveis, internet e eu 
levava os discos pedidos da escola, 
todos num papel, recebia cartas 
com os discos pedidos do Faial, 
Pico e São Jorge. Deixei a escola 
para me dedicar exclusivamente à 
rádio. Fiquei 3 ou 4 anos na rádio 
no Pico e depois fui até São Jorge 
para a rádio Lumena. Depois de 
quase 10 anos em São Jorge, 
sempre a trabalhar na rádio, em 
2007 acabei por vir para São 
Miguel. Lembrome bem do dia 15 
de setembro desse ano. 
 
Como chegaste à Lagoa? 
Por questões familiares da parte 
da minha esposa. A avó e a mãe 
são da Lagoa e embora a mãe 
esteja a viver em São Jorge há 
muitos anos, acabámos por vir 
viver para aqui.  
Quanto ao jornal… eu trabalhava 
na rádio. Na rádio procuramos as 
notícias dos concelhos e sentia 
que se sabia pouco da Lagoa. E eu, 
como já estava a morar cá, achava 
que havia essa necessidade mas o 
jornal nem sequer nasce dessa 
necessidade. 
 
Então? 
Embora tenha saído de São Jorge,  
continuava a colaborar com a 
Rádio Lumena e  estava a fazer um 

novo site. Nessa 
sequência, de ao 
mesmo tempo 
sentir a necessidade 
de haver um jornal e 
estar a fazer o site 
para a rádio, 
lembreime porque 
é que não faço algo 
que junte a 
informação da 
Lagoa? E então criei 
primeiramente um 
blogue. Mas  depois 
pensei: se estou a 
fazer um site para a 
rádio porque é que 
não faço um para 
este diário da Lagoa, 
que já na altura criei 
com esse nome. E 
porquê? Onde é que 
registamos as 
memórias? Num 
diário. Então a ideia 

é registar as memórias da Lagoa, 
não é ter um jornal diário, essa foi 
a minha ideia e então comecei a 
ver o que tinha de fazer e avancei.     
 
Não sabias como se fazia um 
jornal. 
Não. Já tinha feito uns artigos para 
um jornal regional quando estava 
em São Jorge,  enquanto 
correspondente, mas não era algo 
que me cativasse. Para ser sincero, 
nunca gostei muito de escrever, 
essa é a verdade, mas quem diria 
que iria ter um jornal? Nem eu 
imaginava isso. 
 
Não gostas de escrever? 
Não é coisa que me cative (risos). 
Gosto mais da rádio do que 
propriamente do jornal. A rádio, a 
música, isso sim cativame.  
 
Como conseguiste escrever 
durante quase 6 anos? 
Eu gosto de desafios, embora não 
pareça, mas gosto. Comecei do 
zero, em tudo. Não sabia paginar, 
não sabia o que escrever, como 
criar o jornal, andei na internet à 
procura, fui vendo jornais, fui 
vendo paginações. A  deste jornal 
foi toda feita por mim, foi toda 
criada de raiz. Comecei primeiro a 
fazer o jornal mensal em versão 
digital. Sete meses depois veio o 
papel porque havia quem dizia 
que a Lagoa tinha muitas pessoas 
que ainda gostavam de ler um 
jornal em papel, até tendo em 

conta a população envelhecida.  
Eu até na altura dizia: “vocês estão 
mas é malucos, eu fazer isto já é 
de gente doida, agora fazer um 
jornal em papel?”. A verdade é 
que isso mexeu comigo, lá está 
mais um desafio. Não há nada que 
não se consiga e avancei.  
Depois de ter começado o jornal 
em fins de fevereiro, na versão 
digital,  em outubro nasce a versão 
em papel depois de vários desafios 
lançados. 
 
Tu é que fazias tudo no jornal? 
Sim, só não imprimia o jornal. Eu 
é que fazia as reportagens, 
escrevia os textos, tirava 
fotografias, enfim, tratava de toda 
a logística. Ia buscar o jornal ao 
transitário e é que fazia a sua 
distribuição pelo concelho. Além 
de algumas colaborações 
externas, em termos de artigos de 
opinião, devo dizer que nos 
ultimos três anos também tive a 
ajuda na redação de alguns 
artigos. Foram colaborações que 
vieram dar mais qualidade ao que 
apresentamos aos nossos leitores 
mensalmente.  
 
O contacto com os leitores é 
muito próximo. 
Sim. No início foi complicado 
porque infelizmente num meio 
como a Lagoa, as pessoas 
habituaramse que a Câmara faça 
tudo, mas quando se quer 
conseguese fazer.  
Ainda hoje há quem diga que o 
jornal é da Câmara, mas não faz 
mal. Quando ia entregar o jornal 
havia quem dizia “lá vem o jornal 
da Câmara” e eu retifico. A 
verdade é que já se houve muitas 
mais pessoas agora a dizerem: “lá 
vem o nosso jornal”. Dá muito 
prazer ouvir isso. É um contato 
direto que me ajudava a fazer o 
jornal mês a mês, sempre a tentar 
melhorar, sabendo a opinião das 
pessoas. 
 
A Lagoa ficou mais rica por ter 
um jornal? 
Há pessoas que dizem isso. Eu 
também não vou ser parvo ao 
ponto de dizer que não, que o 
jornal não interessou nada, claro 
que o jornal interessou, não vou 
estar aqui com modéstias. O  
jornal é importante e veio dar voz 
à Lagoa.  
Cheguei a ouvir de algumas 

pessoas, com influência e 
responsabilidades na política 
regional, dizerem “agora só se fala 
da Lagoa, tu pára de escrever”. 
Cheguei a ouvir e ainda ouço 
muita vez isso da parte de algumas 
pessoas que, ao contrário do que 
eu pensava, estão atentas ao que 
se vai fazendo na Lagoa. A verdade 
é que o jornal veio espevitar, veio 
dar voz, por exemplo, às escolas 
que, mensalmente, têm um 
espaço para divulgar as suas 
atividades. 
 
Que mensagem deixas a quem 
te lê? 
Acarinhem o jornal, porque se a 
Lagoa ficar sem o jornal, não 
acredito que haja pessoas que 
tenham a coragem de fazer um 
projeto igual.  Muitos disseram até  
“ah e tal já pensei”. O que é certo 
é que em 77 anos nunca ninguém 
o fez. Como costumo dizer, não dá 
muito trabalho, dá algum e as 
pessoas hoje em dia não querem 
ter trabalho, preferem tudo de 
forma fácil. O jornal não fala do 
partido A ou do partido B, fala de 
pessoas, de instituições. Nestes 
quase seis anos de trabalho, 
fizemos artigos sobre a maioria 
das associações desportivas, 
culturais, musicais, pessoas que 
deram muito à Lagoa, estão no 
jornal. Algumas ficaram atrás, é 
verdade, não conseguimos chegar 
a todos, mas mais oportunidades 
virão certamente.  
Daqui a 10, 20, 40 ou mais anos, 
alguém que queira saber alguma 
coisa da Lagoa, se vier ao jornal, 
vai encontrar, vai servir para 
estudar, vai servir para fazer o seu 
trabalho. Todas as freguesias do 
concelho estão no jornal.   
 
O que esperas para o futuro do 
Diário da Lagoa? 
Gostava que continuasse na 
mesma senda, a registar a história 
da Lagoa e que continuasse a ser 
um diário da Lagoa, que é o que 
um diário é, um registo de 
memórias.       
 
                          Sara Sousa Oliveira 

Jornalista foi diretor do Diário da Lagoa entre 2014 e 2019

Foto: DL
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No dia 28 de novembro, o 
Departamento de Línguas e Estudos Sociais 
assinalou o Thanksgiving Day (Dia de Ação 
de Graças). Esta atividade da disciplina de 
Inglês, constante do Plano Anual de 
Atividades, visou assinalar este importante 
feriado Americano cuja origem remonta a 
1620 e que é comemorado na quarta 
quintafeira de novembro. Para além da 

i n f o r m a ç ã o 
histórica, os 
alunos tiveram 
uma ementa 
especial na 
cantina e a 
oportunidade 
de expressar as 
suas graças. 

Thanksgiving na EB 2, 3 Padre João 

No dia 29 de 
novembro foi 
hasteada a 
Bandeira Verde 
na EBI de Lagoa.  
Com o intuito 
de se associar à 
comemoração 
do Dia 
Internacional 
das Cidades 
Educadoras, foi 

hasetada a Bandeira Verde, atribuída como 
símbolo da certificação do título de Eco

Escola, em reconhecimento pelo trabalho 
desenvolvido, em benefício do ambiente e 
da sustentabilidade. 
O evento contou com a presença da  
Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, 
Cristina Calisto, que hasteou a bandeira em 
conjunto com a coordenadora do Programa 
EcoEscola, professora Alice Fonseca. O 
evento foi abrilhantado pela atuação dos 
alunos do Clube de Música que entoaram o 
hino das Cidades Educadoras, no pavilhão 
central da escola. 

EBI de Lagoa volta a ser EcoEscola 

No dia 3 de 
dezembro, no âmbito da 
comemoração do Dia 
internacional da Pessoa 
com Deficiência, os alunos 
das turmas POC, DOV e PPP 
(programas do Regime 
Educativo Especial) 
visitaram a Biblioteca 
Escolar, à qual ofereceram 

marcadores de livros 
originais e únicos, 
feitos por eles na sala 
de aula, transmitindo 
mensagens que 
todos devemos ter 
em conta. 
 É bom recordar que 
“Na diferença somos 
todos iguais”. 

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

No dia 11 de 
dezembro, no Pavilhão 
Central da EB 2, 3 Padre 
João José do Amaral, teve 

lugar mais um Mercadinho 
de Natal, no âmbito da 
Educação Empreendedora. 
Foi uma quartafeira 
diferente e muito 
movimentada. O Pavilhão 
central encheuse de gente 
a comprar e vender 
produtos. Muitos alunos, 
familiares e artesãos locais 
aceitaram o convite e 
expuseram os seus 
produtos, dando uma graça 
e um colorido especial ao 
espaço, que foi pequeno 
para receber tanta gente.  
Estiveram também 

presentes duas turmas do 
1º ciclo que, com o apoio 
das professoras e familiares 
se transformaram em 
pequenos vendedores, 
mostrando que se pode ser 
empreendedor em 
qualquer idade, basta que 
haja boa vontade, 
criatividade e um 
empurrãozinho das pessoas 
certas.  

Mercadinho de Natal 

Fotos: EBIL

Ciência em ação na biblioteca escolar 

No dia 22 de novembro, os 
alunos da turma B do 7º ano da Escola 
Básica Integrada de Água de Pau (EBI 
Água de Pau) vestiram a pele de 
cientistas da Biologia da Conservação 
na atividade “Cientistas da 
biodiversidade”. Nesta atividade, os 
alunos adquiriram ou relembraram 
noções sobre as características físicas e 
de comportamento dos animais, o 
modo como vivem e em que locais.  
Ainda exploraram os estatutos de 
conservação definidos pela União 
Internacional para a Conservação da 
Natureza (IUCN – Union for 
Conservation of Nature), consultaram 
a chamada Lista Vermelha, 
classificaram o estatuto de 
conservação das espécies em estudo e 
pesquisaram, também, as principais 
ameaças. Para além dos conteúdos 
curriculares, esta atividade permitiu o 
desenvolvimento da literacia de informação 
com a pesquisa, seleção de informação e 
comunicação de conhecimentos. 

Ainda no âmbito da comemoração 
do Dia Mundial da Ciência, os alunos do 2º 

ano conheceram e aprenderam a 
programar o robot Cubetto, com a visita da 
Expolab; os alunos do 5º A exploraram a 
obra Robot Selvagem, de Peter Brown, num 
jogo de Cidadania ligado à obra com a 
ajuda do robot da BE, o DOC e os alunos do 

4.º ano 
participaram no 
projeto RRBE 
“Experiências com 
Letras”, numa 
atividade interativa 
que aliou a história 
da Rainha das 
Neves, de Hans 
Christian Andersen, 
à ciência com a 
construção de um 
candeeiro “Aurora 
boreal”.  

Fotos: EBI AP

Na Rota do Cavaleiro 

Lembrando o centenário do 
nascimento de Sophia de Mello Breyner 
Andresen, as turmas do sétimo ano 
decidiram levar a cabo um projeto de 
articulação curricular, entre várias 
disciplinas, dedicado à obra “O Cavaleiro da 
Dinamarca”, durante os meses de 
novembro e dezembro.  

A biblioteca da EBI de Água de Pau 
marcou presença nesta cooperação, 
articulando todo o trabalho e criando uma 
atividade final de sistematização dos vários 
conteúdos e atividades realizadas: um 
Peddy paper intitulado “Na rota do 
Cavaleiro” que, simulando o percurso da 
personagem principal da obra, levou os 
alunos a recordar os aspetos curriculares 
estudados e a testar os seus 
conhecimentos de forma lúdica e interativa 
através de jogos digitais, tarefas divertidas 
e dramatização de alguns momentos do 
conto. 
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Geocaching e Trilhos Rurais no concelho de Lagoa

Realizouse, no passado 
mês de novembro, no auditório da 
Escola Secundária de Lagoa (ESL), 
uma apresentação efetuada pelos 
alunos do 12º F e com a presença 

de vários responsáveis da Câmara 
da Lagoa, nomeadamente do  
vereador Nelson Santos e de 
Pedro Tavares (responsável pelos 
trilhos do concelho), sobre 
“Geocaching –Trilhos Rurais no 
Concelho da Lagoa”. Este tema foi 
objeto de trabalho curricular 
durante algumas semanas, com a 
turma finalista, sob a orientação 
da sua professora Eduarda Moniz. 
Os alunos fizeram um 
levantamento preciso e exaustivo 
das várias caches existentes nos 
trilhos rurais deste concelho, em 
particular na “Rota da Água” que 
engloba os subtrilhos: “Janela do 

Inferno” “Entre túneis e condutas” 
(extrilho da Lomba) e “Pedras 
Brancas”. O trabalho foi 
disponibilizado, em formato 
digital, à autarquia, de modo a 
poder ser integrado nos novos 
documentos (brochuras e 
placards), relativos a estes trilhos. 

 

Formação  Workshop de 
Utilização do GPS 

Também no mês de novembro 
teve lugar um Workshop sobre a 
utilização do GPS promovido pelo 
“Newrónio” Centro de Formação 
da ESL, com o apoio do Clube de 
Geocaching da escola e onde foi 
formador o professor Luis Filipe 
Machado, coordenador deste 
Clube. Participaram 11 elementos, 
dos quais sete professores e 
quatro alunos da ESL. Durante a 
formação, os formandos tiveram a 
oportunidade de ficar a conhecer 
mais, a nível teórico, sobre os 
sistemas de posicionamento (quer 
do GPS, quer do sistema russo 
Glonast). Mas e mais importante, 
no contexto das atividades de 
campo do Clube de Geocaching, 
os alunos e professores presentes 
tiveram a oportunidade de 

aprender a utilizar diferentes tipos 
de GPS, quer ao nível da marcação 
de pontos, quer ao nível da 
navegação para pontos 
previamente determinados. 
Também foi explorada a reparação 
do instrumento de navegação, 
quer na colocação e utilização de 
mapas locais, quer ao nível da 
transferência de caches (gpx) para 
a unidade GPS. 
 

Luis Filipe Machado e  
Marco Pereira 

Associação Musical de Lagoa assinala 12 anos de vida 
Organismo dedicado às artes comemora aniversário com 

festival de filarmónicas 

Desde 2007 que é uma escola em 
crescimento. Tem o ensino de instrumentos 
tradicionais, como o violino, violoncelo ou 
viola da terra mas na rua Dr. Herculano 
Amorim Ferreira, no Rosário, há também 
aulas de ballet ou até mesmo hiphop.  
Com um brilho nos olhos, a Presidente da 
Associação, Ermelinda Medeiros, fala dos 
cursos e de quem os frequenta: “80 alunos 
já é muita coisa”, avança, e das mais varia
das faixas etárias, que não se ficam só pelos 
mais novos. “Nós também temos pessoas 
com cinquentas”, explica, “que nunca tive
ram antes oportunidade e agora com mais 
tempo livre inscrevemse e querem apren
der”.  
No total, 12 professores lecionam os dife
rentes cursos disponíveis na Associação Mu
sical de Lagoa (AML) que, segundo a 
Presidente, não pretende apenas formar 
músicos, mas antes “formar gente que goste 
de música, que sejam melhores enquanto 
pessoas”. Na escola, há alunos lagoenses 
mas também de Ponta Delgada ou Ribeira 
Grande.     

 A conversa com a também professora de 
música decorreu no evento organizado para 
assinalar o décimo segundo aniversário da 
Associação, às portas da Igreja de Nossa Se
nhora do Rosário.  
A poucos metros da sede da associação que 
dirige, e onde dá aulas, cerca de uma cen
tena de músicos de três bandas convidadas 
participaram no VI Festival de Filarmónicas 
António Moniz Barreto, que aconteceu em 
novembro passado. As filarmónicas Triunfo, 
da Ribeira Grande, Estrela D´Alva e Lira do 
Rosário interpretaram em conjunto a mar
cha “O Açoriano” do maestro e compositor 
lagoense Moniz Barreto, cujo repertório é 
comum a quase todas as filarmónicas da 
ilha de São Miguel. Para a Presidente da 
AML, o festival, que já soma seis edições, 
celebra a música mas também os músicos 
das filarmónicas que diz serem “autênticas 
escolas” no panorama musical das ilhas. 
 

                     Sara Sousa Oliveira 

Fotos e Cartoon: CGEL

Direção da Associação Muscial de Lagoa assistiu ao desfile de filarmónicas no Rosário

Foto: DL
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Grutas do Convento com presépio contemporâneo

Os dois túneis, feitos 
em madeira, têm formas geo
métricas e não passam desper
cebidos por entre o verde do 
Jardim de Santa Cruz. São eles 
que dão acesso às grutas cen
tenárias que levam ao presé
pio.  
As estruturas em criptoméria 
japónica foram pensadas e de
senhadas por Sónia Pereira, 40 
anos. “São um pouco minima
listas, são em origami e têm 
haver com o Japão, tal como a 
criptoméria”. A arquiteta de in
teriores, natural dos Fenais da 
Luz e com atelier na Lagoa, diz 
que é um regresso às origens. 
Não hesitou em aceitar o pro
jeto porque “sempre foi um 
sonho fazer um presépio”, ga
rante. Começou por perceber 
“quem é a Lagoa” e daí partiu 
para criar apercebendose 
desde logo da forte ligação da 
cidade ao mar e à pesca. Ficou 
a saber da existência de arma
dilhas usadas de forma ilegal na 
pesca, que tinham sido apreen
didas e iam para abate. Falou 
com a polícia marítima, que 
cedeu o material, e daí come

çou a narrativa que quis contar.  
Para além das armadilhas em 
ferro, recorreu também a redes 
de tecido usadas, a motores 
que permitem girar as peças, 
ao fio de seda e à madeira que 
acaba por ligar todos os ele
mentos. A arquiteta pretende 
alertar para a poluição dos 
mares, sublinhado a questão 
didática do trabalho ao qual 
dedicou os últimos 6 meses: “a 
ideia era mostrar às pessoas 
que através de uma base de 
trabalho errada [as armadilhas] 
foi possível transformar o ilegal 
em belo e bonito”. A visão da 
autora é partilhada por quem 
acompanhou de perto o desen
rolar do projeto.  
 
“Isto é quase um brinquedo” 
Quem o diz, Igor França, não 
esconde ter ficado maravilhado 
com o resultado: “sintome um 
miúdo a olhar para um brin
quedo com o qual apetece 
brincar mas depois está ali uma 
rede que nos impede”. O coor
denador da área da cultura da 
Câmara Municipal da Lagoa 
realça o aspecto ecológico do 

presépio, sublinhando que é si
multaneamente pedagógico e 
contemporâneo. 
 
“Lagoa CidadePresépio” 
A arte bonecreira faz parte da 
cultura lagoense há várias dé
cadas. A vereadora da Câmara 
da Lagoa, responsável pela Cul
tura, não teve dúvidas de que 
as duas grutas do Convento de 
Santo António eram o sítio 
ideal para um novo presépio: 
“acheias tão bonitas e localiza
das num sítio tão aprazível” 
que decidiram avançar para um 
presépio diferente dos que já 
existiam em São Miguel. Foi 
feita uma avaliação do local e, 
depois de reunidas todas as 
condições de segurança, a obra 
de ampliação das grutas pros
seguiu, ficando cada uma com 
cerca de 12 metros quadrados 
de área útil. 
Para o Presidente da Junta de 
Freguesia de Santa Cruz a insta
lação “é uma maisvalia, por
que foram aproveitados dois 
espaçosmortos que estavam a 
servir apenas de arrecadação, 
para se fazer um presépio con

temporâneo”. Sérgio Costa 
lembra que, com mais um pre
sépio na freguesia, os visitantes 
acabam por ter um cardápio 
cultural ainda mais rico.    
     
Duas grutas, duas linguagens 
onde “o menos é mais”  
A arquiteta responsável pelo 
presépio quis mostrar duas rea
lidades. Num dos espaços, pro
jetou hábitos e costumes 
tipicamente açorianos como as 
romarias, a matança do porco 
ou o retrato de algumas profis
sões, sempre recorrendo aos 
bonecos tradicionais da Lagoa. 
Na segunda gruta, onde está 
retratada a natividade, Sónia 
Pereira quis mostrar “uma 
época leve” porque, segundo a 
arquiteta, a época de jesus 
Cristo é “a que traz a alegria 
desta altura do ano, daí ser um 
cenário mais despido onde o 
menos é mais”.  
 
“Fui um pouco atrevida” 
É com um sorriso que a artista 
vai explicando o porquê das 
coisas. Admite que a base con
temporânea foi o principal 
ponto de partida mas deixa es
capar que foi “um pouco atre

vida”. Para Sónia Pereira   
“desde cedo que todos identifi
camos quem é a figura de Jesus 
Cristo, quem é Maria, quem 
são os pastores” e portanto 
não sentiu necessidade de 
marcar o género dos persona
gens nem atribuirlhes as carac
terísticas habituais. Recorreu a 
bonecos articulados de ma
deira, que tantas vezes usou 
nas suas aulas de arquitetura e 
recriou moldes de forma con
temporânea. A arquiteta acre
dita que devido à posição e 
enquadramento das figuras, 
“até as crianças identificam o 
nascimento, a fuga, a chegada 
dos três reis magos”, sem ser 
necessário os tradicionais ade
reços ou a distinção de cor ou 
género. 
O novo presépio do Convento 
de Santo António é perma
nente, está aberto ao público 
todo o ano e integra o Núcleo 
Museológico do Presépio. Para 
a vereadora da cultura, Alber
tina Oliveira, é “mais do que 
um presépio de época” e por 
isso espera ter uma novidade 
todos os anos. 
 
                       Sara Sousa Oliveira 

Instalação, da autoria de arquiteta açoriana, está aberta ao público de forma permanente na parte 
inferior do Convento de Santo António em Santa Cruz e pretende ter novidades todos os anos

Presépio mistura bonecos tradicionais com elementos de madeira, ferro e corda 

Sónia Pereira é arquiteta de interiores e tem atelier no Nonagon 

Foto:DL

Foto:DL
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Quando o presépio ocupa uma divisão da casa 
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Tudo o que a vista 
alcança passou pelas mãos de 
Emanuel Maré. Cada pormenor 
pode ser visto e revisto através de 
uma pequena janela, com vista 
para o mar que, durante a quadra 
natalícia, tem vista para o 
presépio. 
No interior do quarto, há um 
mundo quase encantado de 
figuras, que mudam de posição  a 
cada ano. São 10 metros 
quadrados de bonecos, casas, 
igrejas, manifestações religiosas e 
cenas da vida quotidiana açoriana. 
400 peças organizadas e pensadas 

para cada recanto da divisão da 
casa que já foi sala de jantar, 
quarto de estudos, quarto dos 
brinquedos e agora, durante 
dezembro e alguns dias de janeiro, 
o quarto do presépio.  
Durante a época natalícia a casa 
tem um quarto a menos mas a 
família não se importa. Natércia 
Maré, a mulher de Emanuel, 
garante que “quando ele não o faz 
fica esmorecido, o Natal é 
diferente”. E Emanuel confirma: 
“quando não o faço, estamos 
muitas vezes sozinhos na sala, o 
Natal é mais pobre, não é tão rico 

porque não há convívio com as 
pessoas, o contacto é diferente”.  
O lagoense de 40 anos, que 
trabalha no ramo hoteleiro, conta 
que “este amor começou muito 
novinho. A minha mãe não tinha 
paciência para fazer o presépio, eu 
é que fazia e gostava imenso. 
Depois uma vizinha pediame 
também e o bichinho foi 
crescendo”. 
 

Do papel para as paletes    
Décadas depois, passa horas, ao 
longo de serões inteiros, a compor 
o presépio que nunca é igual ao do 
último ano em que o fez. “Pode 
parecer que não, mas está aqui 
um mês e uma semana de 
trabalho, serões em que começava 
pelas 18h30 e terminava às 23h00 
ou meia noite”.  
E tudo começa no papel. Emanuel 
desenha o que tem e como vai 
dispor cada peça. Depois é preciso 
garantir que os alicerces são 
firmes. “O presépio é todo assente 
em paletes, é como se fossem 
mesas, com barrotes e costaneiras 
para poder aguentar bem o peso 
porque eu ando aí em cima” 
explica com entusiasmo. O que 
está por baixo, coberto com tecido 
negro,  é outro universo que os 
visitantes não vêem: “tem todo 
um outro mundo que eu não 
mostro a ninguém, desde 
tubagens, máquinas de fumo, 
máquinas de água, tudo isso está 
aí debaixo” esclarece. 
 

Movidos com motores de 
microondas  
Emanuel garante que tudo o que 
lhe passa pelas mãos, tem cunho 
próprio. Para além de criar os seus 
próprios bonecos  já lá vamos  
também cria as engrenagens que 
lhe dão vida. Um motor do prato 
de microondas, por exemplo, é o 
responsável por mover, de forma 
giratória, o grupo folclórico. E 
“quem diz aquilo, diz o moinho de 
água. A água que está a correr no 
canal do moinho não tem força 
para girar as pás, o que está 
fazendo girar a pá é um motor de 
microondas” explica.  
 

 
 

“Faço os meus bonecos na minha 
sala” 

O nível de pormenor dos quadros 
representados é elevado e vai para 
além do que se vê e do que se via 
na Lagoa. Há, por exemplo, a 
apanha do chá, uma plantação de 
ananases e as festas do Divino 
Espírito Santo. Nas Furnas, 
existem covas “onde o ar borbulha 
nas caldeiras e ao mesmo tempo 
há fumo”. Não falta o milho a 
cozer em sacas e depois a ser 
vendido por 100 escudos, que, 
Emanuel faz questão de inscrever 
numa placa como antigamente, 
sem a conversão para euros. Há 
também uma representação dos 
vários tipos de água que se  
podem beber, junto às fumarolas. 
Mas o destaque vai mesmo para a 
Igreja do Rosário que fez questão 

de decorar de acordo com a 
iluminação que é feita pelas 
grandes festas da freguesia, em 
outubro, e que é o maior objeto 
que tem no presépio. No adro, 
está a procissão, com mais de 100 
bonecos. “São todos diferentes, o 
“malcriado”vai de chapéu na 
cabeça, o pai vai com a criança na 
mão, o “cauteloso” está com o 
guardachuva. No fundo, é para 
quem gosta de apreciar e 
procurar” diz Emanuel.  
Algumas figuras são feitas por 
bonecreiros da Lagoa, mas a 
maioria, mais de 80 por cento, é 
do próprio: “eu faço os meus 
bonecos, aqui dentro, no quarto 
mas também na minha sala”. Usa 

moldes antigos e adaptaos a cada 
situação. “Está a ver o senhor que 
está sentado na amarração do 
milho? Saiu de um camponês que 
estava em pé, com uma cesta, com 
a enxada às costas, já não tem 
nada haver com o que está ali” 
garante.   
 

Figuras expostas o ano inteiro 

Ao contrário de grande parte das 
pessoas, Emanuel não guarda os 
bonecos. Faz questão de os  deixar 
em vitrines, todo o ano, e explica 
porquê: “não se deve enrolar o 
boneco de barro porque quando 
não são cozidos, com a humidade, 
a folha do jornal, por exemplo, 
trespassa a tinta para as imagens”.  
Sempre que participou no 
concurso de presépios da 

Lagoaarrecadou o primeiro lugar, 
inúmeras vezes. Mas não concorre 
todos os anos e só faz o presépio 
de dois em dois porque, segundo 
ele, o orçamento acaba por ser 
avultado. “Gasto quase o triplo da 
electricidade que consumo 
mensalmente” garante. Mas isso 
não o demove de, ano sim, ano 
não, voltar a abrir as portas de 
casa para mostrar onde vive o seu 
menino Jesus. 
 

Sara Sousa Oliveira 

Emanuel Maré é o autor da maioria dos seus bonecos 

Das vezes em que participou no concurso de presépios do concelho, ganhou quase todas. O autor de 
um dos maiores presépios privados da Lagoa faz as suas próprias peças e dedica vários metros 

quadrados a uma paixão antiga 

Presépio com mais de 400 bonecos ocupa um dos quartos da casa 

Vapor das caldeiras é feito com a ajuda de máquina de fumo

Foto:DL

Foto:DL

Foto:DL
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Presépio da Lagoa celebra 20º aniversário na América 

Celebrouse o 20º aniversário da 
Exposição Anual do Presépio da 
Lagoa nos Estados Unidos da 
América. A “Portugalia Market 
Place”, em Fall River, EUA, um 
destacado estabelecimento 
comercial do ramo alimentar 
inaugurou na noite de sextafeira, 
dia 6 de dezembro de 2019, pelas 
18H00, o Presépio da Lagoa, junto 
de convidados, autoridades e 
clientes em geral. 
Pelo quinto ano consecutivo o 
Presépio da Lagoa foi montra de 
natal na Portugalia Marketplace, 
em Fall River. A comunidade 
emigrante, portuguesa, Lusa e 
americana vem manifestando o 
seu apoio a iniciativas que “tragam 
e promovam culturas tradicionais 
das diferentes comunidades que 
existem nos estados de 
Massachusetts e de Rhode Island”, 
mostrando muito interesse pelo 
presépio da Lagoa e pelos Açores. 
A Cônsul de Portugal em New 
Bedford, Drª Sheley Pires, o 
Conselheiro das Comunidades 
emigrantes portuguesas, João Luís 
Pacheco estiveram presentes. A 
Casa dos Açores da Nova 
Inglaterra esteve representada por 
Francisco Viveiros, seu presidente. 
O casal anfitrião Fernando e Maria 
Benevides, bem como seus filhos 
Michael e Jéssica receberam de 
braços abertos todos os 
convidados.  
Durante a cerimónia de abertura o 
padre Maurício da Igreja do 
Espírito Santo de Fall River, benzeu 
o Presépio.  Seguiramse as 
intervenções das autoridades 
presentes em defesa das tradições 
natalícias, à volta do Presépio da 
Lagoa. Os bonecos do presépio 
são da autoria do bonecreiro do 
Rosário da Lagoa, António Morais. 
Este presépio foi adquirido em 
2009 ao artista Morais pela família 

José e Maria João Sousa, 
empresários pauenses na 
Bermuda, para assim se poder 
continuar a promover a arte 
bonecreira junto das comunidades 
nos EUA, Canadá e quem sabe nas 
Bermudas um dia?  
Este ano, a “vilapresépio”, 
construída na Portugalia Market 
Place, foi, de novo, fruto da 
criatividade do talentoso artista 
natural da Covoada, Gualberto 
Cordeiro, que se deslocou comigo 
aos EUA para a realização do 
projeto anual do presépio. Na 
cerimónia de abertura houve 
música popular de natal do 
“Grupo AlémFronteiras” [Tony 
Duarte e vozes conhecidas da 
comunidade, mãe, tia Gabriela de 
Melo e familiares].   
Desloqueime aos EUA para 
realizar um Presépio da Lagoa na 
cidade de Fall River, no “Ponto de 
Encontro” da Comunidade 
Portuguesa – Portugalia Market 
Place; um presépio na cidade de 
New Bedford , na Biblioteca Casa 
da Saudade e um no Restaurante 
Cotalimar, do empresário 
pauense, Carlos Madeira;  e outro 
na vila de Bristol na Hope Street, 
no âmbito das cidades irmãs com 
o apoio de Steve Contente, o 
presidente da Câmara Municipal 
daquela cidade.  
O Presépio da Lagoa quando se 
desloca para os Estados Unidos 
tem sempre o apoio incondicional 
de pessoas e instituições da 
comunidade portuguesa, 
americana e lagoense em 
particular, radicadas nos EUA. 
Tem sido sempre assim e por isso 
sempre louvado o esforço e a 
dedicação daqueles que se 
entregam a esta causa. Neste ano 
louvamos e agradecemos os 
seguintes apoios: Portugalia 
Marketplace, o empresário 

lagoense Ricardo Martins Mota. A 
ambos  registo aqui os meus 
elevados agradecimentos. A Casa 
dos Açores (CANI), foi parceira do 
projeto. Ao João e Maria Tomasia, 
José António Pires, Eduardo 
Gouveia, David Loureiro e à 
"Magazine A Praça", Fábrica de 
Chá  Gorreana Tea e Rosa 
Morgado, a todos, bemhaja pelo 
seu enorme espírito de 

colaboração e amizade, que muito 
aprecio e valorizo na minha 
atividade comunitária junto dos 
nossos emigrates. 
 
RoberTo MedeirOs 
 Coordenador e responsável pela 
realização de 5 Exposições do 
Presépio da Lagoa no natal de 
2019 nos EUA, nomeadamente na 
"Portugalia Marketplace, em Fall 

River), Biblioteca Casa da 
Saudade, Cotali Mar Restaurante, 
os dois, na cidade de New Bedford 
e um em Bristol, R.I. 
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Biblioteca da Casa da Saudade, New Bedford

Portugalia Marketplace, Fall River

Hope Street, Bristol Restaurante Cotalimar, New Bedford
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“Tenho o meu objetivo para o Operário e vou atingilo”

 
Tem 39 anos e é natural 

de Lisboa. Aos 10, começou a jogar 
no Sporting e desde então esteve 
sempre ligado ao futebol. Diz que 
cresceu “entre pratos” porque 
sempre esteve ligado ao mundo 
da restauração tendo sido através 
dele que veio para os Açores, há 
13 anos.  
 
 
Como é que chega ao Operá
rio? 
Quando fico com a Traineira [que 
vendeu há dois anos].O Operário 
estava no campeonato nacional de 
séniores. Tinha jogadores muito 
bons, havia alguma dinâmica e 
força e a mim interessavame que 
eles frequentassem o restaurante. 
Entretanto com a amizade que foi 
criada com o senhor Gilberto 
Branquinho, começou por aí.  
 
Quais são os principais desa
fios do clube? 
Conseguirmos estruturar e organi
zar o clube. Depois de o fazermos 
à nossa maneira, passa obvia
mente por criarmos uma forma
ção muito forte, como este clube 
já teve…  

 
 
Referese às camadas jovens? 
Recuperálas? 
 
Todas. E depois, na equipa sénior, 
subir de divisão, para podermos 
dar outra imagem porque é onde 
o clube deve estar. Primordial
mente aguentarmonos, reorgani
zar, reestruturar, sistematizar, 
delegar, depois formação, equipa 
sénior, subir de divisão e depois a 
partir daí o mundo é nosso.  
 
Quando pensa reabrir as ca
madas jovens? 
Este ano já não podemos, mas 
para o ano. Iremos fazer um traba
lho inicial a partir deste mês para 
podermos formar aquilo que 
temos em mente, que eu não vou 
dizer agora, mas é algo muito forte 
e grandioso à semelhança do que 
é o clube.  
 
O Operário está sensivelmente 
a meio da tabela. Perspetiva 
ficar entre os três primeiros?    
Matematicamente é possível ficar 
em primeiro.  
 
E na prática? 

Temos 
uma equipa técnica capaz, em 
quem confiamos, conseguimos 
criar mais algumas condições, pre
cisamos de mais alguns “cavalos 
de corrida”, que vão chegar e vão 
trabalhar.  
 
A dívida do Operário é supe
rior a 350 mil euros. Está deli
neada a estratégia para abater 
este montante?  
Uma parte sim, a outra parte 
temos de ver, temos de fazer ainda 
novas avaliações. Depois disso é 
que podemos tomar uma atitude 
e perceber o que temos de fazer 
para, de uma forma credível, tanto 
para os devedores como para os 
credores, fazêlo de uma forma 
equilibrada mas que todos fiquem 
a ganhar, numa relação win‐win 
que permita que ninguém saia 
desfalcado.  
 
Quando chegou, o clube es
tava melhor ou pior do que 
pensava? 
Não cheguei aqui de paraquedas. 
Vim caindo, vim tendo conheci
mento através do [ex] presidente 
Gilberto Branquinho que me foi 
dando conhecimento das situa

ções e portanto estou preparadís
simo para ver tudo e aplicar as es
tratégias que considero serem as 
melhores. 
 
Qual é a maisvalia do Operá
rio? 
Atualmente é a formação.  
 
Que não existe.  
Sim. Hoje em dia até nos clubes 
grandes o investimento passa 
muito pela formação para pode
rem realizar capital.  A nossa estra
tégia não será muito diferente, 
será igual, mas numa dimensão 
muito mais pequena, trazer os jo
vens lagoenses para o campo para 
poderem ser atletas. 
 
O Operário perdeu vida 
quando encerrou as camadas 
jovens? 
Obviamente que não a ganhou, 
perdeu um pouco de vida sim. 
Aquilo que queremos é inverter  a 
situação para que os pais, as crian
ças tenham gosto em vir ao 
campo, tenham gosto em usar a 
camisola porque é uma camisola 
que não é tão levezinha quanto 
isso, é pesada, e muitos querem 
por a camisola mas é preciso criar 
condições. É preciso enaltecer o 
trabalho do senhor Gilberto Bran
quinho nos últimos 18 anos, 16 
como presidente, e dar muito 
valor a uma pessoa que apanhou 
o clube numa situação menos boa. 
Se conseguir fazer metade, se ca
lhar o meu trabalho não é assim 
tão mau quanto isso. Acredito na 
direção e nas pessoas que lideram 
o clube. Agora, temos aqui um 
fator importantíssimo, que é 
muito bom, que tem haver com os 
lagoenses. Eu sei que eles gostam 
do Operário, sei que eles vão 
apoiar o Operário, reparei nos úl
timos dois jogos que de repente 
começou a aparecer mais gente no 
estádio.  
 
Porque é que acha que isso 
aconteceu? 
Acho que eles [os adeptos] viram 
que era preciso sangue novo, e 
viram que se calhar vai ser possível 
e se calhar as coisas vão ser feitas 
de forma a que se traga outra vez 
a tal vitalidade, a tal força, dedica

ção, o esforço que há no fabril. Es
tamos aqui para trabalhar e todos 
os que vêm para aqui têm de 
saber que os fabris estão aqui para 
trabalhar, para lutar para suar, 
para  morder e não desistimos en
quanto não chegarmos onde que
remos chegar.  
 
Que é onde? 
Por enquanto é subir de divisão. 
No outro dia vi um jogador de fu
tebol a dizer uma coisa muito en
graçada: “quando dormes sonhas, 
quando trabalhas conquistas”, e 
aquilo que efetivamente vamos 
fazer é trabalhar e espero que com 
o trabalho tenhamos as nossas 
conquistas. O sonho comanda a 
vida, não é? Mas se só sonhares 
não chegas a lado nenhum. Com 
certeza vamos todos trabalhar de 
uma forma muito forte para que 
cheguemos ao patamar que que
remos chegar, vamos chegar.  
 
Está otimista? 
Não tem que ver com ser otimista. 
Tem que ver com as nossas cren
ças. Temos um objetivo delineado 
e quando tu traças o teu objetivo, 
sabes qual é o caminho. Quando 
não sabes qual é o objetivo andas 
aos esses. Tens o objetivo deli
neado tens é que trabalhar para 
chegar lá. Se trabalhar como deve 
ser, com afinco, com esforço, dedi
cação, chegas ao objetivo fácil. 
Hãode haver situações que vão 
tornar o caminho difícil mas 
vamos ultrapassálas. Otimistas 
somos todos por natureza, não é? 
Eu tenho o meu objetivo para o 
Operário e vou atingilo sem dú
vida alguma. Vou chegar lá com 
todos aqueles que me rodeiam, 
com a minha direção, jogadores, 
equipas técnicas, formação, pais.  
Eles também começam a ver que 
eu sei onde quero ir e depois se
guemme, não é assim tão compli
cado quanto isso. 
 
                          Sara Sousa Oliveira  

Foto:DL

Paulo Jerumito foi eleito por unânimidade em dezembro passado

Novo presidente do Clube Operário Desportivo reconhece o momento delicado do clube mas acredita que vai 
chegar onde se propõe. Paulo Juromito quer reabrir as camadas jovens,reequilibrar as contas e subir de divisão    
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Clube de Pesca Desportiva da Lagoa encerra ano  
com balanço positivo 

O Clube de Pesca Desportiva 
da Lagoa (CPDL) realizou o seu habitual 
jantar de final de época, momento que 
é aproveitado para a entrega dos pré
mios das várias provas realizadas ao 
longo do ano. 
Na festa de encerramento da atividade 
de 2019 foram entregues cerca de 50 
prémios, tendo sido feita, igualmente, 
uma homenagem ao sócio fundador e 
mais antigo no clube, António Chora. 
Neste jantar marcaram presença a pre
sidente da Câmara Municipal de Lagoa 
e dos presidentes de junta de Freguesia 
do Cabouco, Santa Cruz e represen
tante da Junta de Lagoa (Nossa Se
nhora do Rosário) que participaram na 
entrega de alguns dos prémios. 
Foram entregues prémios do Torneio 
de Pesca da Junta de Freguesia de 
Lagoa (Nossa Senhora do Rosário), 
onde a edilidade ofereceu ainda meda
lhas aos participantes do torneio. 
Foram ainda entregues prémios aos 
três primeiros do Campeonato do 
CPDL, em termos individuais e por 
equipas. Neste último, destaque para a 
equipa “Os Manos” que pelo sétimo 
ano consecutivo continuam a vencer o 
campeonato. Uma equipa que, num 
fim de semana, já chegou a pescar mil 
sargos (diplodus sargus). 
Além dos prémios aos pescadores des
portivos, foram entregues ainda tro
féus de participação aos 
patrocinadores e troféus de lembrança 
às autoridades que colaboram com o 

clube, nomeadamente a Câmara Muni
cipal, Juntas de Freguesia do Cabouco, 
Santa Cruz e Lagoa (Nossa Senhora do 
Rosário). 
O momento serviu ainda para homena
gear António Manuel da Ponte Chora, 
o sócio fundador e um dos membro 
mais antigos do Clube, tendo recebido 
das mãos do presidente da Assembleia 
Geral, António Borges, um diploma de 
homenagem pelo trabalho realizado no 
clube. 
António Chora recebeu ainda, das 
mãos do atual presidente da direção 
Walter Silva, uma salva gravada, oferta 
de todos os sócios do Clube de Pesca 

Desportiva da Lagoa, como forma de 
agradecimento por tudo o que deu ao 
clube, quer como sócio como presi
dente, cargo que desempenhou du
rante alguns anos. 
Walter Silva não deixou passar a opor
tunidade para agradecer a todos os ele
mentos pela disponibilidade ao longo 
do ano, pela sua participação nas várias 
provas, assim como ao apoio que o 
clube tem recebido da Câmara Munici
pal e das Juntas de Freguesia, assim 
como dos patrocinadores. 
O atual presidente do CPDL considera 
que só com o apoio de todos é possível 
continuar a atividade ano após ano, 
sendo que o objetivo é sempre melho
rar em relação ao ano anterior. 
Falando neste convívio, a presidente da 
Câmara Municipal de Lagoa, além de 
agradecer o convite, destacou a dedi
cação de todos em prol da atividade. 
Cristina Calisto não deixou de fazer 
ainda uma referência a António Chora 
pela homenagem que recebeu, asso
ciandose a esta. Agradeceu o trabalho 
desenvolvido e disse tratarse de um 
exemplo para a comunidade. 

DL 
Emanuel Simão quer Operário no 

patamar que merece

O Clube Operário Desportivo terminou 2019 
com algumas mudanças, desde logo na presidência e 
também na equipa técnica da equipa sénior de fute
bol. 

Atualmente a disputar o Campeonato de Futebol dos 
Açores, os fabris estão a meio da tabela, mas o objetivo 
é levar a equipa da Lagoa a patamares superiores. Essa 
intenção está na base das alterações levadas a cabo, 
nomeadamente com a entrada de Emanuel Simão para 
treinador principal da equipa. 

O técnico quer que a equipa conquiste, jogo após jogo, 
os três pontos, para que a manutenção seja assegu
rada e os fabris comecem a trilhar o caminho para re
gressar a um patamar superior no futebol. 

O técnico considera que o Operário é um histórico aço
riano e por isso abraçou este desafio com muita von
tade de ajudar a equipa da Lagoa a renascer e a voltar 
ao patamar que merece. 

A equipa técnica foi totalmente renovada, sendo ad
juntos Emanuel Falcão e João Oliveira, e Bruno Oliveira  
treinador dos guardaredes. 

DL 

Entregues 50 prémios em jantar comemorativo do organismo 

António Chora foi homenageado pela atual direção do Clube de Pesca  

Vencedores das provas de 2019 premiados com medalhas e troféus

Foto: DL

Foto: CML
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Soluções

Descubra o caminho correto

Descubra as oito diferenças

PASSATEMPO HORÓSCOPO DE JANEIRO
Carneiro (21/3 a 20/4) 
 
A vida afetiva marca a necessi

dade de quebrar a rotina e de iniciar novas 
aventuras em termos intelectuais. Desen
volva o conhecimento espiritual. 
A nível profissional, aproveite a sua faceta 
corajosa para expandir o seu potencial cria
tivo e encontrar uma posição económica 
mais independente. 
 

Touro (21/4 a 21/5) 
 
A vida afetiva começa uma época 

harmoniosa e estável. Possivelmente, terá 
a sensação de estar a entrar numa nova 
etapa muito tranquila e segura. 
A nível profissional, experienciará algumas 
mudanças que contribuirão para a sua evo
lução. Estarão favorecidas todas as suas 
ações e decisões.      
                  

Gémeos (22/5 a 21/6) 
   
A vida afetiva poderá revelar can

saço e desilusão. Procure fazer uma análise 
racional e lúcida da situação para poder en
contrar a melhor solução. 
A nível profissional, participe mais ativa
mente e em eventos coletivos e valorize as 
opiniões das outras pessoas para poder 
progredir na carreira.  
 

Caranguejo (21/6 a 23/7) 
 
A vida afetiva recebe influências 

positivas, que lhe trazem crescimento sen
timental e surpresas agradáveis. Ajeitese 
para vivenciar um romance. 
A nível profissional, as suas capacidades 
estão acentuadas e sentirá maior capaci
dade de avançar com planos que lhe trarão 
excelentes proveitos. 
 

Leão (24/7 a 23/8) 
 
A vida afetiva reflete a sua postura 

mais consciente. Provavelmente, será capaz 
de entender as fragilidades do seu ego e a 
nobreza do seu Espírito. 
A nível profissional, desenvolva o seu po
tencial criativo e preparase para aconteci
mentos inesperados de modo a atrair os 
resultados desejados. 
 

Virgem (24/8 a 23/9) 
 
A vida afetiva mostra que as rees

truturações efetuadas recentemente foram 
bemsucedidas. Certamente, conseguirá 
consolidar a sua relação amorosa. 
A nível profissional, abrese um novo ciclo 
de oportunidades na carreira e de cresci
mento em termos económicos. É tempo de 
arriscar com coragem. 

 Balança (24/9 a 23/10) 
 
A vida afetiva rompe um ciclo de 

dificuldades e de exigências. Adote uma 
postura lúcida, comunicativa e equilibrada 
para poder alcançar sucessos. 
A nível profissional, a conjuntura trazlhe a 
possibilidade de resolver questões penden
tes e de realizar os seus projetos com muita 
persistência. 
 

 Escorpião (24/10 a 22/11) 
 
A vida afetiva permitelhe concre

tizar os seus sonhos. Terá todas as condi
ções para estruturar, progredir e assumir 
responsabilidades familiares. 
A nível profissional, percorre uma tempo
rada particularmente benéfica para concre
tizar os seus intentos e conseguir melhorar 
o setor financeiro.  
 

 Sagitário (23/11 a 21/12) 
 
A vida afetiva precisa de novas 

aventuras estimulantes. Tome iniciativas 
inovadoras, essenciais para o crescimento 
de ambos os elementos do par.  
A nível profissional, adote uma atitude oti
mista para finalmente poder materializar os 
seus propósitos e fomentar um novo im
pulso à sua carreira. 
 

 Capricórnio (22/12 a 20/1) 
 
A vida afetiva inclinase para a 

busca de valores superiores, necessários 
para o seu conforto interior, de modo a evi
tar sentimentos de tristeza. 
A nível profissional, perspetivamse evolu
ções positivas e começará a notar melhores 
condições para colocar em prática toda a 
sua experiência.   
 

 Aquário (21/1 a 19/2) 
 
A vida afetiva vai ser confrontada 

com notícias súbitas, que alterarão as suas 
rotinas. Estabeleça prioridades, mas parti
cipe em eventos sociais. 
A nível profissional, terá a habilidade inata 
de motivar as pessoas circundantes e isso 
será crucial para evidenciar os seus dotes 
de liderança. 
  

 Peixes (20/2 a 20/3) 
 
A vida afetiva crialhe condições 

para poder contrariar todas as limitações. 
Sentirá a segurança imprescindível para re
construir o plano amoroso. 
A nível profissional, pode promover altera
ções positivas e expressar toda a sua criati
vidade. Estarão protegidas as suas 
iniciativas e contatos. 
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A exposição a 
temperaturas baixas, pode causar 
efeitos negativos na saúde. 
Quando está frio o organismo 
sofre alterações que o deixam 
mais propenso a desenvolver 
determinados tipos de doenças, 
são exemplos a gripe e outras 

infeções respiratórias. O 
agravamento / descompensação 
de doenças crónicas 
particularmente do foro 
respiratório e cardíaco têm risco 
aumentado de ocorrer. 
   Existem pessoas que são mais 
vulneráveis aos efeitos do frio 
como: crianças nos primeiros anos 
de vida; pessoas com 65 ou mais 
anos ou com mobilidade reduzida; 
pessoas com doença crónica; 
pessoas que estão expostas ao frio 
devido à sua atividade 
profissional, pessoas isoladas ou 
com carência socioeconómica. 
  Aconselhase as populações a 
tomarem medidas preventivas em 
relação aos malefícios provocados 

pelo frio. Assim recomendase que 
mantenham a pele hidratada, 
principalmente as mãos, pés e 
lábios e o corpo aquecido 
utilizando várias camadas de 
roupa. O vestuário não deverá ser 
apertado porque dificulta a 
circulação sanguínea, tenham 
especial atenção às extremidades 
do corpo protegendoas com 
acessórios apropriados como 
luvas, gorro, meias quentes, 
cachecol, entre outros. Utilize 
calçado confortável e adequado às 
condições do tempo. 
  Em relação à alimentação 
recomendase que façam 
refeições mais frequentes 
preferindo sopas e bebidas 

quentes, como leite ou chá, que 
aumentem o consumo de 
alimentos ricos em vitaminas e 
sais minerais e antioxidantes como 
frutas e legumes. 
 Atenção: evitem bebidas 
alcoólicas, estas dão uma falsa 
sensação de calor, provocam 
desidratação e arrefecimento 
corporal agravando a situação. 
    Em casa é importante manter a 
temperatura entre os 18ºC e os 
21ºC, se tiver dificuldades em 
aquecer a casa opte por aquecer a 
sala ou outra divisão onde 
permaneça mais tempo e o quarto 
antes de ir dormir. 
   Ao utilizar lareiras, braseiras, 
salamandras ou equipamentos de 

aquecimento a gás tenha atenção 
à correta ventilação das divisões. 
O monóxido de carbono pode 
causar a morte!  
Evite dormir ou descansar muito 
perto da fonte de calor. Tenha o 
cuidado de desligar os 
aquecimentos antes de dormir ou 
de sair de casa, assim previne a 
ocorrência de incêndios ou 
intoxicações. 
   Para além das recomendações 
gerais as pessoas pertencentes a 
grupos vulneráveis devem tomar 
as medidas especificas 
relacionadas com a sua condição.  
Para mais informações dirijase ao 
seu Centro de Saúde ou ao site da 
Direção Geral da Saúde. 
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Vesti cueca branca no  
1º de janeiro  

Os últimos minutos do 
ano velho e os primeiros do ano 
novo são sempre momentos de 
alguma frustração para mim. 
Confesso que fazme confusão, ver 
perto e longe de mim, cristãos, 
submeter os seus sonhos e 
desejos, para o ano novo, a 
práticas de superstição vazias de 
Cristo. Elas são as doze passas, a 
cueca azul, ou sei lá mais o quê…  
Desculpem a sinceridade, mas 
estas crendices revelam uma 
infantilidade na fé de muitos que 
se dizem cristãos. Se nós temos a 
alegria e a graça de ter um Deus 
que se fez próximo de nós, em 
Jesus Cristo, e que nos oferece 
continuamente força, ânimo, 
esperança pela Palavra e pelos 

Sacramentos e pela prática da 
Caridade, como podemos 
acreditar que existe alguém (ou 
algo) mais forte do que Jesus? 
Nem sempre o fiz, mas aprendi 
que não há ninguém que possa 
ocupar a primazia do seu lugar e 
importância para mim. Por isso, 
findas as doze badaladas o meu 
supremo pensamento é para 
Deus, consagro o ano que se inicia 
Àquele que verdadeiramente me 
pode guiar e proteger todos os 
dias. Façoo, em silêncio, ainda 
antes de saudar todos os que 
estão à minha volta, porque por 
mais importantes que sejam – e 
de facto são a minha maior 
riqueza – nenhum deles existe 
antes e acima de Deus.  
No dia 1 de janeiro de 1976, fui 
revestido de Cristo pelo Batismo e 
como sinal da dignidade cristã que 
recebi neste sacramento, vestiram 
de branco da cabeça aos pés. Por 
isso, vesti cueca branca no 
primeiro de janeiro, e desde então 
não quero saber destas 
superstições, bastame hoje e 
sempre: Jesus Cristo! 

Pe. Nuno Maiato

Dr. João Martins de Sousa  
Delegado de Saúde de Lagoa 

Protejase do Frio

EDITORIAL

Confesso que em quase 
uma década de profissão nunca 
pensei sobre o que escrever num 
editorial porque nunca imaginei 
assumir essa responsabilidade.  
Até aqui, estive sempre do lado 
de quem assina as histórias que 
chegam a quem lê, ouve ou vê. 
Mas a vida acontece e, vários 
anos depois de ter saído dos 
Açores, dou por mim a regressar 
e a chegar ao Diário da Lagoa (DL) 
por intermédio do Padre Nuno 
que me contou que o jornal iria 
ficar sem diretor. Ele que nesta 
edição assina aqui ao “lado”, mais 
uma das suas acutilantes 
crónicas. Nada disto foi planeado: 
dirigir um jornal e escrever ao 
“lado” de um amigo. Não 
acredito em coincidências mas 
também não sei explicar porque 
não existem. Acredito sim que, 
quando os desafios cruzam o 
nosso caminho, temos o dever de 
fazer o melhor que podemos e 
sabemos. Sempre foi esse o meu 
norte e continuará a sêlo a partir 
desta edição número 70 que 
inaugura um novo ano. O 

jornalismo local é aquele que, 
inevitavelmente, está mais 
próximo das pessoas. Que o diga 
o Norberto Luís, fundador do DL, 
entrevistado nesta edição. 
Quando começámos as reuniões, 
para “passar a pasta”, pude 
constatar uma proximidade entre 
diretor e leitor que só conheço 
entre vizinhos ou mesmo entre 
amigos. Como lagoense que sou, 
interessame conhecer mais e 
melhor a minha cidade porque o 
que se passa com quem está mais 
próximo, importa. E  como 
jornalista, interessame ainda 
mais mostrar aos lagoenses e ao 
mundo quem é a Lagoa.  
Considero que esta missão só faz 
sentido através de um jornalismo 
sério, rigoroso e que ausculta os 
vários lados da história, seja ela 
qual for. E quando um jornal 
chega a nossa casa, seja através 
do papel ou do nosso telemóvel, 
devemos esperar que ele nos 
informe, acima de tudo, mas que 
seja uma ferramenta de trabalho 
coesa e estruturada na 
construção de uma democracia 

plena e plural. Acredito que só 
assim, e em liberdade, podemos 
ter uma sociedade capaz de estar 
à altura dos desafios que o 
mundo enfrenta porque a 
História fazemola nós, muitas 
vezes sem nos apercebermos, 
entre o terminar de mais um dia 
e o começo do que ainda está por 
vir. O jornal está vivo   e prestes 
a completar 6 anos  é de 
propriedade privada e 
independente, e vai continuar a 
existir na Biblioteca Nacional de 
Portugal para que nunca nos 
esqueçamos quem fomos e o que 
somos. 

Sara Sousa Oliveira   
Diretora 


