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A vítima ficou sem o dinheiro e o ouro que tinha. Os bens estavam num 
cofre que foi levado e abandonado mais tarde pelos assaltantes.

Detido suspeito de 
assalto que terá 
levado €150 mil  
de residência em  
Água de Pau

Fotos:  DL e DR

Grupo de Cantares de Santa 
Cruz prepara novo CD

Clube Judolag com mais de 
duas dezenas de medalhas 

Página 7

Museu de Lagoa Açores vai 
ter loja e cafetaria 

Página 2

Página 3

Filarmónica Estrela D´Alva aposta na formação de jovens músicos

Páginas 8 e 9

Página 10



Diário da Lagoa  |  fevereiro 2020Página 2 CULTURA

Grupo de Cantares de Santa Cruz vai lançar novo CD

Jovem escritor lagoense publica sexto livro 

O anúncio foi feito no tra
dicional concerto de Natal que ser
viu para assinalar o 23º aniversário 
do Grupo de Cantares Tradicionais 
de Santa Cruz (GCTSC), no final de 
dezembro passado. O momento 
serviu também para homenagear, 
a título póstumo, Conceição Baga
nha, que integrava o grupo há vá
rios anos. 
No Convento de Santo António, 
em Santa Cruz, o Presidente do 
GCTSC explicou que as gravações 
vão arrancar este ano “para 
quando o grupo chegar aos 25 
anos, daqui a dois anos, já ter pelo 
menos 3 CD´s”, afirma. 
Maestro do GCTSC há 4 anos, Ál

varo Cabral, destaca a riqueza do 
repertório do GCTSC. “Quero ver 
se consigo fazer um CD só com 
músicas originais uma vez que 
temos um cancioneiro de Natal 
muito rico precisamente porque 
este grupo nasceu no Natal”, enfa
tiza. O maestro destaca a camara
dagem e a amizade como sendo os 
pilares do grupo. 
E na origem de tudo, está o funda
dor que, ajudado precisamente 
por um grupo de amigos, decidiu 
“dar as boas festas”, cantando, de 
casa em casa. “Começámos com 
25 pessoas e acabamos com 50 
porque as pessoas que estavam 
em casa acompanhavamnos. A 

certa altura já não conseguiam en
trar todos nas casas e metade fi
cava cá fora”, conta Clemente 
Raimundo, a sorrir.  
23 anos depois faz questão de en
fatizar o orgulho que sente, na pri
meira pessoa:  “eu gosto muito 
disto, foi uma coisa que eu criei, 
que está na minha história e faz 
parte da história da Lagoa”, subli
nha. 
 
“A sextafeira é o dia do nosso 
reencontro de amigos” 
A Lagoa vê o seu nome lá fora, 
também através do GCSC. Fer
nando Jorge admite a dificuldade 
em arranjar verbas para manter o 

grupo mas realça também que, 
devido aos intercâmbios que têm 
sido feitos com outras instituições, 
quem canta e toca no Grupo de 
Cantares sente uma motivação 
extra para se continuar a dedicar à 
música. O  Presidente do GCTSC 
lembra que boa parte das atua
ções são feitas a título gratuito e 
as que não são têm um valor me
ramente simbólico. “Somos todos 
voluntários, e a sextafeira é o dia 
do nosso reencontro de amigos. 
Os amigos reúnemse na nossa 
sede, no nosso dia de ensaio, faze
mos o nosso trabalho, rise, 
brincase e acaba por surgir o que 
se vê nos concertos”, destaca o 

maestro. 
Os concertos vão ser vários, ao 
longo do ano, com destaque para 
aqueles que o grupo irá fazer fora 
dos Açores.  
Em maio deste ano está prevista a 
participação do GCTSC nas festas 
do Divino Espírito Santo recriadas 
em Lagoa, no Algarve. 
Atualmente o GCTSC conta com 44 
elementos, dos 8 aos 68 anos. 
Do repertório dos seus concertos 
fazem parte músicas do universo 
popular português, incluindo vá
rios originais criados por músicos 
do grupo. 

 
Sara Sousa Oliveira 

“O Diagrama do Escuro” 
é a mais recente obra de j. tavares, 
pseudónimo de Júlio Tavares Oli
veira. O livro de poesia, lançado no 
mês passado, inaugura um novo 
ciclo na vida do autor que decidiu 
escrever “em saborosa dissonân
cia com o novo Acordo Ortográ
fico”, optando por uma escrita 
sem vírgulas ou maiúsculas, um 
estilo que decidiu adotar por achar 
inovador. 
A nova obra de Júlio Tavares Oli
veira, de 22 anos, explora o con
traste “luzescuro” pretendendo 
ser luz, “num mundo mergulhado 
em trevas”, garante. Ao Diário da 
Lagoa, explicou que o novo pseu
dónimo, j.tavares, nasce de uma 
“necessidade de reafirmação pes

soal” sendo uma nova atitude 
numa “folha em branco”.    
O jovem lagoense, que frequenta 
a licenciatura de Estudos Portu
gueses e Ingleses na Universidade 
dos Açores, diz que a sua maior 
inspiração são as pessoas : “adoro, 
simplesmente adoro pessoas, con
versar com elas, conhecêlas, es
crever sobre elas, homenageálas, 
com gratidão”.  
Com 6 livros publicados, Júlio Ta
vares Oliveira nota que “uma ne
cessidade de sobrevivência” 
envolve a sua escrita, “não em re
lação à vida mas sobretudo em re
lação à morte”, uma temática que 
diz ser recorrente na poesia que 
escreve, sempre “com a intenção 
sóbria de a derrubar de uma vez 

por todas”.   
Nos últimos cinco anos, o jovem 
lagoense publicou “Versos Experi
mentados”, “O que não ficou por 
dizer”, “Santa Cruz: filhos e ser
vos”, Qual o teu papel senão o de 
resistir?” e “MorsAmor”.  
“O Diagrama do Escuro”, publi
cado este ano, é prefaciado pelo 
poeta Daniel Gonçalves e editado 
pela Chiado Books.  
Júlio Tavares Oliveira tem con
cluída uma nova obra histórico
biográfica sobre o bispo lagoense 
Manuel de Medeiros Guerreiro, 
tendo a sua publicação sido adiada 
para data a definir.  

SSO     

Grupo de Cantares de Santa Cruz tem atualmente 44 elementos

Fotos: DL

Escritor de 22 anos assume o pseudónimo de j. tavares na nova obra

Foto: DL

Presidente do Grupo destaca importância dos intercâmbios

Terceiro álbum pretende reunir originais do grupo e começa a ser gravado este ano 
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 “Somos uma família unida”
Mais de 90% dos elementos da Estrela D´Alva tem menos de 30 anos. Com 133 anos 
acabados de fazer, a Filarmónica  aposta na formação de jovens músicos

Quem passa no número 
20 da Rua Dr. Filomeno da Câmara, 
em Santa Cruz, Lagoa, não tem dú
vidas de que a música mora aqui. 
Todas as terças e quintas, os sons 
que atravessam as janelas denun
ciam o repertório da próxima 
atuação. 
Aos poucos vão chegando alunos 
e músicos, uns a pé, outros de táxi 
ou ainda outros que chegam por
que uma boleia os trouxe. O Presi
dente da Filarmónica Estrela 
D´Alva, Ricardo Tavares, é um dos 
que utiliza o seu carro pessoal para 
transportar os músicos: “não ter
mos transporte próprio, da banda, 

faznos muita falta”, sublinha. Ri
cardo é administrativo e apesar de 
ter começado há apenas 5 anos na 
música, garante que o gosto sem
pre esteve lá. “Primeiro começou 
o meu filho a tocar e depois eu vim 
atrás dele. Conforme o ia ouvindo, 
comecei a adquirir o gosto e co
mecei a aprender a tocar outra vez 
aos trinta e poucos anos, não há 
idade para aprender música”, ga
rante o Presidente, agora com 38 
anos. 
  
Estrela D´Alva com um dos maes
tros mais jovens dos Açores 
90% dos músicos da filarmónica 

de Santa Cruz tem menos de 30 
anos , incluindo o maestro. Aos 26 
anos, Luís Paulo Moniz é quem li
dera a direção musical da Estrela 
D´Alva. É um dos maestros mais 
jovens dos Açores, se não mesmo, 
o mais novo à frente de uma filar
mónica. Em todos os seus dias, há 
música. Depois de sair do trabalho 
como assistente técnico na Dire
ção de Serviços do Património, a 
agenda está sempre preenchida. À 
segunda dá aulas na Ribeira 
Grande, à terça tem o ensaio da 
Estrela D´Alva, à quarta leciona 
acordeão e saxofone na Academia 
Musical de Lagoa, à quinta novo 

ensaio da Estrela D´Alva e da Es
cola de Música da filarmónica, à 
sexta, novamente a Ribeira 
Grande e o ensaio no Grupo de 
Cantares Tradicionais de Santa 
Cruz. E, nem ao fim de semana, o 
jovem maestro descansa. Ao sá
bado volta a dar aulas na acade
mia lagoense e ao domingo, 
durante o verão, os serviços da Es
trela D´Alva não lhe dão descanso. 
“Componho marchas, faço arran
jos de música, este Natal fiz oito 
arranjos para banda e coro”, ex
plica, sempre com um sorriso e o 
entusiasmo de quem gosta do que 
faz. “Não é fácil um rapaz de 26 
anos estar à frente de uma banda, 
é um orgulho.  Apesar de ser ainda 
jovem sinto que as pessoas têm 
um grande respeito por mim”, ex
plica o maestro. E os alunos da Es
cola de Música da Estrela D´Alva 
confirmam: “ele nos ensaios sem
pre ri e brinca, não é aquele mal 
encarado ou mal disposto”, conta 
Nicole Pereira, de 11 anos. 
A jovem, natural do Livramento, 
está nos últimos ensaios para a 
grande estreia na Filarmónica. Diz
se ansiosa com o aproximar do 
grande dia: “sintome feliz e orgu
lhosa de mim mesma. Para mim o 
mais difícil são algumas das posi
ções”. Quando lhe perguntámos o 
que gostava na banda, ela não he
sitou: “ninguém julga ninguém, 
todos se ajudam”. 
Para David Tavares, de 14 anos, há 
3 na filarmónica, “o mais difícil foi 
aprender a ler as pautas, saber a 

escala... mas é um orgulho estar 
na banda porque a gente mostra
se às outras pessoas”, garante. 
Para o músico de 14 anos ter um 
maestro jovem à frente da filarmó
nica “é uma forma da banda con
tinuar jovem”.  
 
“Há cada vez menos jovens a que
rer aprender a tocar um instru
mento” 
A Escola de Música da Estrela 
D´Alva é a casa de 15 jovens músi
cos que estão a receber formação 
dada por 3 professores, incluindo 
o maestro para mais tarde integra
rem a própria filarmónica. O Presi
dente lamenta: “há cada vez 
menos jovens a querer aprender a 
tocar um instrumento”, mas isso 
só reforça a necessidade de apos
tar na juventude. “Estamos a ten
tar algo inédito que é a criação de 
uma escola de música no Livra
mento para a formação e integra
ção de novos músicos na Estrela 
D´Alva”, explica Ricardo Tavares. 
As aulas são gratuitas e os instru
mentos são facultados pela banda.  
Apesar da filarmónica santacru
zense ter uma elevada taxa de jo
vens, também o maestro 
reconhece que é preciso manter 
os atuais e atrair novos. “Tento in
centivar tocando algo com que 
eles se possam identificar para 
que possam gostar daquilo que 
estão a tocar”, destaca. Prova 
disso são obras que recentemente 
passou a incluir no repertório da 
instituição como o “Harry Potter e 
o Cálice do Fogo” ou a banda so
nora do filme “Gladiador”.  
Atualmente a Estrela D´Alva tem 
35 elementos com idades entre os 
7 e os 50 anos. A banda, que acaba 
de completar 133 anos de vida, 
por ocasião da festa em honra da 
padroeira da filarmónica, Nossa 
Senhora da Estrela, quer preservar 
o passado. Tenciona por isso infor
matizar o arquivo que tem na 
sede, onde estão centenas de ori
ginais que incluem rapsódias, mar
chas ou hinos. Algumas das peças 
estão escritas à mão por elemen
tos da banda que já faleceram. 
“Tudo está a evoluir e nós também 
temos de evoluir”, conclui o maes
tro.    

 
Sara Sousa Oliveira

Estrela D´Alva tem 35 elementos sendo a maioria jovens músicos

Fotos: DL

Presidente da Filarmónica tem 38 anos e também é músico Luís Paulo Moniz é um dos mais jovens maestros dos Açores
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O Clube EcoTrilhos 
da EBI de Lagoa continua a 
percorrer a ilha, aliando o 
exercício físico à descoberta 
da natureza e do património 
local.  
Assim, no dia 30 de 
outubro, realizaram o trilho 
Urbano da cidade de Lagoa, 
percorrendo cerca de 7,8 
Km. Saíram da escola e 
dirigiramse à Atalhada, 
fazendo a orla marítima até 

à igreja de Santa Cruz. No 
regresso aproveitaram para 
conhecer a Tenda do 
Ferreiro Ferrador, onde 
foram muito bem recebidos 
e puderam ver um vídeo 
explicativo sobre como se 
forjavam os canelos e as 
ferraduras, e como se 
faziam os aros de ferro para 
as rodas das carroças.  
A 13 de novembro foram 
até à Ribeira Grande visitar 
o Arquipélago  Centro de 
Artes Contemporâneas. Aí 
visitaram à Exposição 
Meteorológica; assistiram a 
filmes sobre os baleiros e 
estiveram no Centro 

Educativo onde realizaram 
uma aguarela, inspirada em 
quadros dos cachalotes. 
Quase no final do 1º 
Período, no dia 27 de 
novembro, visitaram o 
ponto mais alto do nosso 
concelho. O dia estava frio e 
chuvoso, mas tal facto não 
impediu o grupo de realizar 
o trilho da Lagoa do Fogo. 
Foi muito interessante, 
porque muitos alunos ainda 
não conheciam a lagoa. Foi 
um trilho muito divertido, 
mas a subida foi difícil! 

Clube EcoTrilhos

EcoTrilhos 

À semelhança dos 
anos anteriores, os alunos 
que requisitaram mais livros 
na biblioteca escolar 
durante um período letivo 

foram distinguidos com a 
atribuição de prémios. 
Assim, no dia 16 de 
dezembro, na biblioteca da 
EB 2, 3 Padre João José do 
Amaral, as premiadas do 1º 
período foram as alunas 
Bianca Matos, do 5.º C; 
Sofia Raposo, do 6.º B e Isa 
Sousa, do 5.º A.  
Para além do TOP Leitor, 
este ano foi também 

distinguido, com a 
atribuição do diploma Top 
Turma, o 5º A, por ter sido a 
turma que mais livros 
requisitou na Biblioteca 
Escolar durante o primeiro 
p e r í o d o . 
Este diploma pretende 
reforçar o sentido de grupo 
e promover a frequência da 
Biblioteca. 

TOP leitor e TOP turma

 
O clube RoboMat 

da EBI de Lagoa foi criado 
no início deste ano letivo, 
tendo como principais 
finalidades desenvolver o 
gosto pela Matemática e 
pela Robótica. 
 A responsável pela sua 
implementação, e 

c o n s e q u e n t e 
desenvolvimento de 
atividades, é a docente 
Manuela Portela e nele 
participam alunos do 2º 
ciclo.  
Foi estabelecida uma 
parceria com o ExpoLab, 
que permite ao clube 
realizar, quinzenalmente, 
diversas atividades, de 
entre as quais salientamos 
as seguintes: sessões de 
programação, exploração 
de robôs, sessões sobre os 
perigos da internet, tapete 
sobre números racionais e 
montagem de robôs (estas 
duas últimas foram 
realizadas na escola). Esta 
parceria é uma maisvalia 

para este clube, uma vez 
que sem ela não teria sido 
possível levar a cabo a 
maioria das atividades já 
realizadas. Queremos, por 
isso, manifestar o nosso 
agradecimento aos 
responsáveis e 
colaboradores do Expolab 
pela disponibilidade 
demonstrada. 
Salientese ainda, a 
participação do clube no 
Mercadinho de Natal, que 
teve lugar na EB 2,3 Padre 
João José do Amaral no 
decorrer do 1º período 
letivo.  

Clube RoboMat 

Clube RoboMat

Fotos: EBIL

“Desafio Pais e Filhos” traz encarregados de 
educação à escola para um Natal diferente 

Celebrar o Natal em família é uma 
tradição que a EBI de Água de Pau 
procurou, este ano letivo, trazer para o seu 
espaço, com um dia de atividades 
direcionadas para os alunos e encarregados 
de educação do 1.º ano da escola. 
Foi em ambiente natalício que tudo se 
passou, no dia 16 de dezembro, no 
auditório e biblioteca da EBI de Água de 
Pau. O programa das atividades começou 

com uma peça de teatro do clube da 
biblioteca “Rua da Lua”, uma adaptação da 
obra de Cristina Quental e Mariana 
Magalhães, A Oficina do Pai Natal, trazendo 
à cena alguns duendes divertidos, um Pai 
Natal ecológico e muita música. Apesar de 
o clube de teatro existir já há quatro anos, 
todos os seus membros são, este ano 
letivo, novos, mas talentosos e dedicados, 
como pôde comprovar a reação de um 
público orgulhoso, constituído pelas 
famílias destes artistas, pelos alunos do 1.º 
ano e seus pais. 
Seguiuse um diálogo com as escritoras, 
convidadas para a ocasião para darem a 
conhecer um pouco mais das suas obras e 
das suas motivações no processo de escrita 
e fazerem as delícias dos leitores já 
conhecedores dos seus famosos “ciclos”. 
Foram, aliás, estas obras, tão requisitadas 
pelos alunos na biblioteca da escola, que 
deram azo a mais explicações da parte das 
autoras e mais imaginação do lado do 

público. Como surgiu a ideia para o Ciclo do 
Azeite ou para o Ciclo do Pão e por que não 
escrever um “Ciclo do Mundo” para 
explicar a sua origem foram algumas das 
perguntas e sugestões dos mais pequenos, 
despertando alguns sorrisos nos adultos 
que, por sua vez, também tiveram um 
papel fundamental na sessão. Preparados 
atempadamente com o TPC de lerem a 
biografia e outros dados sobre as autoras e 
as suas obras, os pais puderam disputar os 

seus conhecimentos, num desafio jogado 
na aplicação Kahoot, em parceria com os 
filhos. Os grandes vencedores foram o 
aluno Estêvão Couto e a sua Encarregada 
de Educação, Cristina Couto, que 
receberam o último livro de Cristina 
Quental e Mariana Magalhães, oferecido 
pelas próprias autoras no momento. 
Já na cantina, pais e filhos almoçaram em 
conjunto e partilharam doces iguarias feitas 
em casa especialmente para a ocasião.  
À tarde, imaginação foi, uma vez mais, a 
palavra de ordem para os participantes 
nesta aventura em família na escola, com a 
elaboração de decorações de Natal na 
oficina dinamizada pela professora Zaida 
Pereira e equipa da biblioteca. Pretexto de 
convívio e aprendizagem partilhada, a 
atividade pôs todos a trabalhar com 
diferentes materiais como fitas, pauzinhos, 
botões e, sobretudo, muita criatividade. Os 
resultados foram encantadores e 
constituíram o reflexo, nas palavras de 
Marco Soares, encarregado de educação 
presente, de “uma experiência 
extremamente positiva, repleta de 
partilhas entre pais, crianças, escritoras e 
docentes”. O pai acrescentou ainda que se 

viveu “o espirito de convívio, amizade e 
conhecimento” e considerou que “os pais 
devem participar cada vez mais na vida 
escolar dos seus educandos”, estando em 
consonância com o espírito da época, mas 
também da escola, que procura sempre 
fazer equipa com os melhores e mais 
importantes companheiros nesta viagem 
educativa: as famílias. 
A biblioteca escolar agradece aos 
Encarregados de Educação por abraçarem 
este desafio com tanta motivação e às 
escritoras Cristina Quental e Mariana 
Magalhães por, uma vez mais, nos 
agraciarem com as suas partilhas, a oferta 
de dois dos seus livros e por ajudarem a 
celebrar a leitura e o prazer de ver um livro 
ganhar vida na voz dos pequenos atores da 
nossa querida Rua da Lua. 
 

A equipa da biblioteca escolar da EBI de 
Água de Pau 

Fotos: EBI AP
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A interdisciplinaridade do Geocaching na Educação  
São vá

rios os professo
res que, em 
algumas aulas e 
em alguns con
teúdos, utilizam 

o Geocaching como “ferramenta” 
para “ensinar” e mesmo para 
transmitir conteúdos programáti
cos da matéria a lecionar! A isto 
chamase interdisciplinaridade, 
pois até pode ser realizado com 
várias disciplinas em simultâneo e 
em conjunto. Reparese que as ca
ches do tipo earthcache (caches 
sobre fenómenos geológicos) 

podem ser utilizadas nas discipli

nas de Ciências Naturais ou Geolo
gia consoante o ano letivo da 
turma.  
Na “procura” das caches, bem 
como no seu registo, ou ainda na 
construção (produção) de caches, 
podemos pensar na disciplina de 
Cidadania e “afins”, bastando pen
sar no cumprimento das regras, no 
bom relacionamento entre o 
grupo, etc… 
As caches “enigma/mistério”, as 
caches multicache (“tipo” jogo de 
pistas) e as caches “letterbox”, 
são uma manancial de recursos 
para muitas disciplinas (Matemá
tica, Informática/Programação, Fí
sica, Química, Geografia, Filosofia, 
Literatura, História, Geografia, 
etc…), pois existem caches com 
enigmas sobre todas as disciplinas 
e áreas do saber! A própria Geo
grafia pode, e deve ser utilizada, 
na abordagem das coordenadas 
geográficas e na navegação para as 
caches! 
Na produção das caches, podemos 
“contar” com os “Trabalhos Ofici
nais” /” Desenho/Educação Visual, 
quer para a produção dos contai
ner´s, como para a parte “gráfica” 
dos “listings” (apresentação das 
caches, quer no computador, quer 
nos telemóveis). A abordagem em 

algumas caches mais “radicais 
(mergulho, escalada, trilhos…) 
pode ser preparada e planeada na 
disciplina de Educação Física. 
Na construção dos listing das ca
ches, bem como na “produção” de 
enigmas, pode ser usada a progra
mação/informática. Também na 
construção dos listing das caches 
pode se ter em conta, a disciplina 
de “Português” de forma a que a 
escrita fique correta! Também aí, 
na produção das caches pode ser 
necessário a “ajuda” das “outras 
línguas” (Inglês, francês, alemão…
) de forma a fazerse a tradução 
dos listing das caches para outras 
línguas (muito em particular, o in
glês, enquanto língua internacio
nal…)!  
E muito mais a este respeito se 
podia dizer, escrever e exemplifi
car…! 
 
 
Recentes atividades do Clube 
Recentemente foi publicada uma 
nova cache do Clube (PAP Geoca
ching e Turismo). Esta geocache 
tradicional localizase na zona dos 
trilhos da Janela do Inferno, e o 
seu tema reportase à PAP  Prova 
de Aptidão Profissional (trabalho 
de fim do curso profissional ao 

nível do 12º ano) do aluno, desta 
escola, Rodrigo Travassos, prova 
esta que tem por tema a “utiliza
ção” do Geocaching como veículo 
promotor do Turismo nos Açores 
(em particular em S. Miguel). Re
gistese que é primeira PAP, produ
zida e defendida nos Açores sobre 
este tema! 
No passado mês de dezembro vá
rios alunos e professores deste 
Clube efetuaram várias “saídas” de 
campo, tendo sido muitas as ca
ches encontradas e registadas pelo 
Clube. 
Também é de ter em atenção que 
vários alunos, membros deste 

Clube de Geocaching, nomeada
mente: Roberto Sousa, Cristina Ja
nuário, Rodrigo Travassos e 
Alexandre Homem, apresentaram 
uma candidatura ao Orçamento 
Participativo da Lagoa – Jovem 
2020 (OPLJ), apresentando à Câ
mara Municipal um projeto para a 
criação de uma Geotour (projeto 
turístico de Geocaching) neste 
concelho. Este projeto conta com 
o apoio deste Clube. 

Luis Filipe Machado e 
 Marco Pereira 

Nova loja e cafetaria no Convento de Santo António   
O Museu de Lagoa Açores com sede no Convento vai passar a  ter novas valências e reunir os nú
cleos museológicos do concelho

A loja e a cafetaria vão in
tegrar o novo Museu de Lagoa 
Açores. A marca vai permitir inte
grar pelo menos 8 núcleos museo
lógicos públicos e privados do 
concelho de Lagoa, espalhados 
pelas várias freguesias. Para o 
coordenador da área da Cultura da 
Câmara Municipal de Lagoa, Igor 
França, tratase de “um guarda
chuva que apesar da dispersão 
territorial confere coerência tanto 
a nível da programação como a 
nível da linguagem museológica”.  
A nova loja, situada no résdo
chão do Convento de Santo Antó
nio, em Santa Cruz, tem 12 metros 
quadrados, onde “todos os bone
creiros da Lagoa vão poder vender 
neste novo espaço que vai ter 
outro tipo de artigos”, explica Igor 
França. Para além dos bonecos de 
presépio, a loja vai ter “tshirts 
com o monograma do Museu de 
Lagoa Açores bem como copos 

que foram desenhados por uma 
designer com a marca do Con
vento, usados na ceia franciscana, 
que vão ser vendidos na loja”, su
blinha o coordenador, entre ou
tros artigos que ainda estão a ser 
pensados. 
A cafetaria vai funcionar no antigo 
refeitório do Convento, também 
no résdochão. A loja e cafetaria  
deverão abrir ao público até ao 
final do próximo mês. De inverno, 
abrem das 9h30 às 17h30 e no 
verão das 10h às 18h00, sem fe
char para almoço. 
  
Museu de Lagoa Açores com apli
cação para telemóvel  
A par da integração dos vários nú
cleos museológicos no Museu de 
Lagoa Açores, está a ser desenvol
vida uma aplicação, integrada no 
âmbito do projeto Lagoa Smart 
City. Através do telemóvel, os visi
tantes poderão efetuar visitas vir

tuais com pistas sobre as temáti
cas expostas em cada núcleo mu
seológico.  
O percurso pedestre entre os mu
seus mais próximos também vai 
estar na aplicação que pretende 
ser “pedagógica, onde se chama a 
atenção para aspetos próprios do 
ambiente que desconhecemos”, 
explica Igor França, dando um 
exemplo: “no caminho entre a 
Casa da Cultura e o Convento ou a 
Casa do Romeiro, em Santa Cruz, 
passamos por uma série de casas 
de arquitetura dos séculos XVII e 
XVII com aqueles “óculos” de ilu
minação das escadas que vão 
poder ser indicados no percurso”, 
disponível na aplicação, à distância 
de um clique de quem visita a 
Lagoa. 
  

SSO

Fotos: CGESL

Museu de Lagoa Açores vai ter vários artigos para venda

Foto: DL
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Assaltantes terão conseguido levar mais de 150 mil 
euros de residência em Água de Pau

Há mais de 40 anos 
que António (nome fictício), 
que pediu logo para não ser 
identificado, não guardava 
qualquer dinheiro em bancos. 
Habituouse desde sempre a 
guardar o que era dele, com 
ele. Tinha tudo em casa: o 
ouro dele, da mulher e o di
nheiro de uma vida. “O que 
eu apurava, ia sempre pondo 
ali, não punha nada no banco, 
aconteceu, o que é eu heide 
fazer?”. O que aconteceu, 
nem António, nem ninguém 
imaginaria.  
Numa altura em que ter uma 
conta num banco é comum à 
maior parte das pessoas, 
ainda há quem mantenha ve
lhos hábitos e recuse entregar 
o que tem, à guarda de tercei

ros.  
O móvel que hoje guarda os 
inúmeros medicamentos que 
toma, foi em tempos, o móvel 
que guardava todo o dinheiro 
e ouro que possuía. No inte
rior, agora aberto e sem por
tas, estão uma série de 
embalagens. Antes do assalto, 
no lugar das pequenas caixas 
de cartão, estavam cerca de 
150 mil euros em dinheiro e 
várias peças em ouro. “Dentro 
do móvel tinha um cofrezinho 
de ferro bom, tudo ferro. Den
tro do cofre tinha 50 mil 
euros, fora do cofre, dentro 
do móvel de madeira tinha 
perto de 100 mil euros. O 
cofre tinha uma chave, a 
chave rodava, tinha duas le
tras para rodar e quem sabia 

as letras de cor abria, quem 
não soubesse não conseguia 
abrir”, acredita, ainda sem 
saber bem como tudo aconte
ceu. 
 
“Estava no quarto e não senti 
nada” 
Visivelmente abalado, Antó
nio conta o que tinha e o que 
deixou de ter, de um dia para 
o outro: “lá dentro tinha um 
cordão, o melhor que eu 
tinha, custou uns 4 mil euros, 
só o cordão foi um dinheirão 
na altura, agora valia muito 
mais, tinha ouro da minha 
mulher, uma aliança, dois 
anéis, levaram tudo”.  
O roubo aconteceu na madru
gada de 14 de janeiro de 
2019. Os assaltantes entra

ram, sem deixar rasto. Terão 
recorrido a uma porta do 
quintal, que estaria aberta, 
para entrar na moradia. “Es

tava no quarto e não senti 
nada. De hora a hora estou 
acordado mas não senti 
nada”, garante António.  

Principal suspeito encontrase em prisão preventiva. Investigação acredita que há mais envolvidos no caso mas 
ainda não fez mais detenções

Vítima do assalto diz não ter dado pela entrada dos assaltantes 

Móvel era fechado e tinha cofre com dinheiro e jóias

Fotos: Rodrigo Oliveira
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Não sentiu ele, nem um fami
liar que vive na mesma casa. 
Depois de carregarem o 
móvel  com todas as notas e o 
ouro que lá estava, terão 
saído pela porta de acesso ao 
quintal e do balcão da mora
dia, terão descido até à rua, 
iniciando a fuga.  
O alerta foi dado às autorida
des de manhã, quando Antó
nio acordou e se apercebeu 
que em casa não estava nem 
o móvel nem o cofre onde 
guardava os bens de uma 
vida. “A polícia esteve na 
minha casa tirando impres
sões digitais mas não tinha 
nada forçado, eles não parti
ram nada”, explica a vítima 
que admite pouco saber do 
processo.  
O móvel de madeira acabou 
depois por ser recuperado 
mais tarde pela polícia. Foi en
contrado abandonado no in
terior do antigo cinema de 
Água de Pau e entregue vazio 
ao dono. “Eles [os assaltantes] 
rebentaram as portas do 
móvel e o dinheiro andou 
todo”, explica António que 
vive agora apenas da reforma 
que tem.  
Um ano depois, continua in
crédulo: nunca me tinha 
acontecido uma coisa destas”. 
Diz ter aprendido da pior 
forma que ter dinheiro em 
casa não é seguro e garante 
que agora segue logo para o 
banco com o que lhe resta da 

reforma que tem.  
 
Suspeito apresentava sinais 
exteriores de riqueza 
De acordo com fonte próxima 
do processo, o principal sus
peito foi detido no passado 
dia 17 de dezembro, por sus
peitas de tráfico de droga, de
pois de terem sido efetuadas 
buscas na residência onde se 
encontrava. A polícia apreen
deu alguma droga, balanças, 
uma televisão, um carro semi
novo e dinheiro.  
O homem de 31 anos estava 
referenciado desde 2013. 
Atualmente encontravase 
desempregado e apresentava 
sinais exteriores de riqueza, o 
que terá levantado suspeitas 
por parte das autoridades.  
Depois de ter sido ouvido por 
um juíz, o homem foi consti
tuído arguido e viulhe ser 
aplicada a medida de coação 
mais gravosa, a de prisão pre
ventiva, por perigo de conti
nuação da atividade 
criminosa, relacionada com o 
tráfico de droga.  
O processo corre no Departa
mento de Investigação e Ação 
Penal de Ponta Delgada onde 
o arguido aguarda julgamento 
em prisão preventiva. 
A investigação acredita que 
existem mais envolvidos mas 
não há, para já, registo de 
mais detenções relacionadas 
com o caso.  
 

Sara Sousa Oliveira 
Vítima do assalto diz ter ficado sem nada vivendo agora da reforma que tem

Assaltantes terão entrada pela porta do quintal sem deixar rasto

Conselhos da PSP para evitar assaltos a residências
 Ter em casa apenas o dinheiro suficiente para os gastos diários 
ou despesas recorrentes do diaadia evitando grandes quantias 
de dinheiros armazenadas em casa; 
 
 Reforçar fechaduras, portas e janelas; 
 
 Não revelar que se tem ouro ou outro tipo de valores em casa; 
 
 Sempre que possível optar por colocar um alarme na residên
cia; 
 
 Nunca guardar o código do cartão multibanco junto com o pró
prio cartão;  
 
 Não permitir a entrada de desconhecidos em casa sob qualquer 
tipo de pretexto (é comum os assaltantes assumirem papéis e fun
ções de pessoas que prestam serviços de eletricidade, telecomu

nicações ou outros, para entrarem ou verem a casa); 
 
 Idosos devem redobrar o cuidado evitando o acesso de pessoas 
estranhas às suas casas; 
 
 Não dar indícios de que se está sozinho em casa e fazer parecer 
que há sempre mais alguém;  
 
 Catalogar materias de valor que se tem em casa registando cada 
uma das suas características (como o tipo de ouro, o peso, as ins
crições que existam) para em caso de roubo, os dados serem for
necidos às autoridades e ser mais fácil encontrar o material 
furtado.    
 
 Sempre que ocorrer uma situação estranha ou fora do comum, 
devese ligar para a PSP; 

Fotos: Rodrigo Oliveira



“O judo é uma luta de sensações” 

A prática na sala de 
treino, junto ao mar, no Rosário, 
Lagoa, começa sempre com uma 
saudação em japonês dirigida ao 
fundador do judo e ao professor 
que dirige a prática. 
Descalços, os judocas começam o 
aquecimento conduzido por Bruno 
França, militar, professor e prati
cante de judo há 28 anos. Com en
tusiasmo, explicanos que dedica 
6 horas do seu dia, todos os dias, 
ao desporto que o entusiasma. É 
ele quem trata da logística, da 
parte técnica das práticas, da 
parte financeira e de todas as 
questões que um clube com mais 
de uma centena de atletas federa
dos, implica. Olha constantemente 
para o relógio, durante o treino, 
para cumprir tudo o que tinha pla
neado. “Tenho um plano diário 
para cada treino e olho várias 
vezes para o relógio para controlar 
o plano que fiz”, explica o treina
dor. Cada combate dura em média 
4 minutos. Mas para os atletas 
chegarem até eles, há um longo 
caminho a percorrer.  
 
“Quem não sente nada, está 
morto” 
Cada atleta do clube Judolag tem 
um treino personalizado. “Treinam 
5 vezes por semana no clube, trei
nam em casa e têm todos um 
plano de alimentação”, explica 
Bruno França. Nos treinos, as que
das e as torcidas no tapete são 
constantes, dando a ideia, a quem 
desconhece a modalidade, que os 
atletas estão constantemente a 
“levar porrada”. O treinador escla
rece: “não é bem assim mas acaba 
por ser assim, porque um atleta de 
judo sente orgulho das mazelas 
que tem. Quando não tem ne
nhuma significa que não está a 
sentir nada e quem não sente 
nada, está morto”. 
Claudia Calado tem 17 anos e há 7 
que é judoca. “As pessoas têm 
aquela ideia de que o judo é um 
desporto muito agressivo mas não 
é assim tanto. Não interessa quan
tas vezes caímos mas como caí
mos”, explica a jovem que perdeu 
a conta ao número de medalhas 
que já conquistou com as cores do 
Judolag. Garante que nunca se 
deu ao trabalho de as contar mas 
ultrapassa já as duas dezenas. A 

jovem, que este ano quer chegar 
ao pódio nacional, diz que o mais 
desafiante é mesmo “treinar 5 a 6 
vezes por semana e saber conciliar 
muito bem os estudos com o des
porto”.  
O desempenho escolar é uma 
preocupação do clube. “A seguir a 
cada período escolar pedimos as 
notas da escola da parte compor
tamental dos alunos mais novos. 
Um atleta de judo nao sobe de 
cinto se na escola se comportar 
mal”, garante o treinador. E ser re
siliente é peça chave na modali
dade.  
 
“Um desajeitado consegue ser 
campeão nacional” 
“A paixão do Judo é mesmo essa, 
no judo há lugar para os mais ha
bilidosos, para os mais fortes, os 
menos ágeis, para os gordinhos, 
para os magrinhos. Um desajei
tado consegue ser campeão nacio
nal se for resiliente, se treinar 
muito para chegar lá”, garante 
Bruno França que dá o exemplo de 
Henrique Sousa.  
O jovem de 13 anos nunca tinha 
ganho um combate em dois anos 
de prática, até chegar ao conti
nente e conseguir a tão desejada 
medalha. “Fiquei muito contente. 
Tenhome esforçado mais no 
treino, tenho ido mais aos treinos 
e o facto de termos mais treinos 
no continente faz com que nos sin
tamos mais confiantes”, sublinha o 
judoca. A opinião do atleta con
firma aquilo que o treinador já 
tinha partilhado com o Diário da 
Lagoa.  “A condição do ilhéu tam
bém tem um bocadinho a situação 
que é: ´eles lá fora são muito for
tes´. Não, não são mais fortes nem 
mais intensos que nós, o psicoló
gico é que lhes dizia que os outros 
eram mais fortes”, lembra Bruno 
França. Por isso é que o clube tem 
feito vários esforços de angariação 
de fundos para que os atletas pos
sam ir treinar e competir com os 
atletas do continente.  
 
“Temos  miúdos que mordiam os 
outros quando se sentiam frustra
dos” 
A antecipação do movimento do 
adversário parece ser essencial 
para vingar na modalidade.   
O judo é uma luta de sensações, 

Só no ano passado, o  Judolag conquistou mais de duas dezenas de medalhas. O Diário da Lagoa quis saber quem está 
por detrás do clube lagoense e como funciona um desporto com 119 atletas federados     
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Bruno França é praticante de judo há 28 anos e dedica 6 horas do seu dia à modalidade  

Maioria dos atletas do Judolag treinam 5 dias por semana

é açãoreação, eu provoco uma 
ação para ele reagir para depois 
voltar a atacar”, explica Bruno 
França que enfatiza um dos princí
pios do judo, o de hoje ser melhor 
do que ontem. E o treinador ga
rante que tem vários casos de su
cesso: “temos  miúdos que 
mordiam os outros quando se sen
tiam frustrados e agora eles têm 

noção, conseguemse controlar, 
evoluíram e na escola já não se 
portam mal com os professores 
nem com os colegas”.  
Atualmente o Judolag, que existe 
há 7 anos, conta com 119 atletas 
federados, dos 3 aos 52 anos. Em 
2019, o clube conquistou mais de 
20 medalhas em campeonatos re
gionais e nacionais, sem contar 

com todas as provas não oficiais 
em que participaram.  
O clube, que depende do esforço 
de pais, atletas e treinadores, pre
tende continuar a somar vitórias e 
chegar ainda mais longe.  
 

Sara Sousa Oliveira  

Fotos: Rodrigo Oliveira
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Comunidades nos EUA: 
A emigração as separou e o destino as juntou!

Tenho presenciado verdadeiros manifestacoes de amizade 
entre os nossos emigrantes. A vida é breve e passa de
pressa demais e quando damos conta passaramse tantos 
anos. No entanto, se tivermos feito verdadeiros amigos 
quando ainda brincávamos, essa amizade, fica para a vida. 
Pelo menos era assim na minha mocidade e na destas 
emigrantes pauenses que tive o previlégio de juntar na 
América nos meses de dezembro e janeiro passados. 
Duas amigas de Água de Pau reencontramse na Portuga
lia Marketplace, em Fall River, o "Ponto de Encontro" da 
comunidade portuguesa, luso e americana. 
Olga cresceu na rua da Arrochela e a Aldina nasceu na rua 
da Trindade e depois viveu na rua da Ribeira. Ambas cres
ceram e brincaram juntas e eram a melhor amiga uma da 
outra. Depois na década de 1960 emigraram e embora 
Olga fizesse várias tentativas para encontrar a amiga Al
dina, nunca o conseguiu até hoje quando juntei as duas 
em Fall River. As fotos refletem bem o sentimento que in
vadiu as duas: uma amizade muito antiga que nem o 
tempo conseguiu apagar ou refrear. Olga vive na Vila de 
Bristol e a Aldina na Vila de Acushnet. 
 
 

RoberTo MedeirOs
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Duas amigas de Água de Pau reecontramse nos Estados Unidos 

No dia 25 de Agosto de 1958 a minha irmã
zinha mais velha  Maria Manuela  morreu 
num trágico acidente, atropelada por um 
camião da empresa de Transportes Vilafran
quenses, quando brincávamos, numa corre
ria, comigo na frente, no passeio em frente 

de A Cova da Onça, em Água de Pau. Aldina 
e Maria de Lurdes, praticamente partilha
ram do acidente, eram as duas amiguinhas 
que brincavam com ela. Eu nem dei por isso 
pois tinha apenas quase quatro anos. Elas e 
outras seis amiguinhas acompanharam a 
Manuela ao cemitério. Poucos anos depois 
emigraram ambas para os EUA. Desde 
então, nunca mais se encontraram. Em 
1997, encontrei a Aldina e em 2015 a Maria 
de Lurdes, agora Marylou. 
No sábado, dia 7 de dezembro [2019] 
quando me encontrava junto a uma exposi
ção do Presépio da Lagoa, na Portugalia 
Marketplace, em Fall River, vi duas senhoras 
aproximarse de mim. Sei que elas não se 
conheciam. Eram as duas amiguinhas da 
Manuela, as mesmas que brincaram com 
ela ainda no dia em que a Manuela morreu. 
Aldina chegou primeiro e a Marylou, aguar
dou, mas eu aproximei as duas e apresentei 
uma a outra. Nem queriam acreditar. Segui
ramse momentos de muita comoção e até 
chorei. Recordamme suas brincadeiras com 
a Manuela. Coisas do destino? Não! Despe
dimonos confiantes de que foi a minha ir
mazinha Manuela que nos juntou aos 3 na 
Portugalia Marketplace, mesmo ao lado do 

Presépio... tal como nos juntamos eu, a Ma
nuela e meus pais a volta do presépio, na 
nossa casa, antes de ela partir, para o céu! 
A verdade mesmo é que foi o Presépio da 
Lagoa, o motivo de nos juntarmos depois de 
tantos anos. O Presépio da Lagoa, vem jun
tando todos os anos, desde 1999 nos Esta
dos Unidos a comunidade lagoense em 
particular, mas também a portuguesa, lusa 
e americana em geral. De resto, quem gosta 

de presépios tem de ser boa gente porque 
em vinte anos a expor presépios nos EUA e 
Canada e mesmo no Brasil criei e cultivei 
centenas de amizades com gente maravi
lhosa, afastando ao mesmo tempo figados 
azedos, gente de mau caracter, pessimistas  
e agnosticos, que olham de escantilhão para 
o presépio, para mim e para as pessoas feli
zes e sociaveis deste nosso mundo. 

RoberTo MedeirOs 

A Manuela juntounos mais de 50 anos depois  Portugalia Marketplace em Fall River

Manuela morreu num acidente em 1958 

Amigas de Manuela, Aldina e Marylou, reencontraramse 50 anos depois 

O reencontro de Olga e Aldina nos EUA  Olga e Aldina são as duas de Água de Pau e vivem nos EUA

Fotos: Roberto Medeiros
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Festival de Cantorias ao Desafio nos Remédios

 A anorexia nevosa é um 
distúrbio do comportamento 
alimentar que se traduz, em linhas 
gerais, em medo extremo de 
engordar, obsessão por emagrecer, 
autoimagem corporal distorcida, 
restrição do consumo de alimentos 
que resulta numa perda, muitas 
vezes, drástica de peso. 
Em alguns casos há uma ingestão 
muito limitada de alimentos, tipo 
restritivo, noutros a pessoa tem 
episódios de ingesta compulsiva de 
grandes quantidades de comida, 
seguidos de vómitos provocados e/ou 
purgação. 
Geralmente esta perturbação começa 
durante a adolescência ou no início da 
idade adulta, é mais frequente no 
sexo feminino. Estimase que, por 
ano, aproximadamente uma em cada 
200 mulheres jovens apresenta 
anorexia nervosa. No entanto pode 
ocorrer também em indivíduos do 
sexo masculino e de outras faixas 
etárias. 
São desconhecidas as causas que 
levam à anorexia nervosa, mas os 
fatores sociais e genéticos parecem 
importantes no 
surgimento/desenvolvimento desta 

doença. Os padrões de beleza da 
sociedade ocidental assentam em 
corpos magros, sendo as pessoas com 
excesso de peso consideradas menos 
atraentes. Esta pressão social sentida 
por pessoas suscetíveis pode originar 
o distúrbio.  
A anorexia nervosa manifestase 
numa fase inicial numa preocupação 
crescente com a dieta e com o peso. 
A maioria das jovens que sofrem de 
anorexia nervosa já são magras, mas 
como têm uma autoimagem corporal 
distorcida vêse sempre gordas. 
Quanto mais emagrecem mais 
ansiosas e obcecadas com o peso 
ficam.  
A pessoa com anorexia nervosa, 
mesmo quando em magreza extrema, 
nega sempre estar doente e insiste 
que está gorda. 
Psicologicamente são na sua grande 
maioria, pessoas meticulosas, 
compulsivas, inteligentes e são 
exigentes quanto à sua realização 
pessoal. Muitas vezes, os familiares e 
amigos só se apercebem da doença 
quando esta já se tornou grave. 
 É importante reconhecer os sinais e 
sintomas da anorexia nervosa de 
forma a poder ajudar estas pessoas 
uma vez que negam e escondem uma 
doença que pode ser fatal.  
As pessoas com anorexia nervosa têm 
por hábito reclamar que são gordas, 
embora sejam muito magras, negam 
ser magras, pensam muito em 
comida, colecionam receitas e 
preparam refeições para os outros, 
acumulam, escondem ou põe comida 
no lixo, saltam refeições podendo 

fazer muitas horas de jejum, mentem 
sobre terem comido quando não o 
fizeram, pesam os alimentos antes de 
consumilos e contam as calorias 
ingeridas, pesamse várias vezes ao 
dia, praticam exercício físico de forma 
compulsiva, vestem roupas largas ou 
em várias camadas para esconder o 
corpo. A sua autoestima é avaliada 
em função de nível de magreza que 
atingem. 
Podem apresentar frequência 
cardíaca, tensão arterial e 
temperatura corporal baixas, cabelo 
fino e ralo, aumento de pelos no 
corpo (lanugo), edema do abdómen e 
rosto por acúmulo de líquidos, 
diminuição da massa óssea entre 
muitas outras alterações orgânicas 
graves. Cerca de 10% dos casos de 
anorexia nervosa grave sem 
tratamento são fatais. Depois de 
diagnosticada a anorexia nervosa é 
tratada com recurso a medicação, 
psicoterapia ao mesmo tempo que   
são tomadas medidas para garantir 
que a pessoa consuma uma 
quantidade de comida que não ponha 
em risco a sua vida. Os doentes são 
avaliados e acompanhados por 
equipas multidisciplinares e às vezes 
necessitam mesmo de internamento 
hospitalar. 
Relativamente à anorexia nervosa 
bem como a outras perturbações do 
comportamento alimentar é 
fundamental o envolvimento da 
família e amigos de forma informada 
e persistente atendendo que estes 
doentes sentem enorme relutância 
em alterar o seu comportamento. 

Dr. João Martins de Sousa  

Anorexia Nervosa 

Pelo décimo quinto ano 
consecutivo o Lugar dos Remédios, na 
freguesia de Santa Cruz, Lagoa, vai 
voltar a ser palco de mais uma edição 
do Festival de Cantorias ao Desafio.   
O evento vai contar este ano com 6 
cantadores: dois dos Estados Unidos 
da América, dois da ilha Terceira e 
dois de São Miguel.  
Durante os dias 14, 15 e 16 deste mês, 

o Polidesportivo dos Remédios abre 
as portas a visitantes do concelho e de 
toda a ilha.  
Para além da música popular cantada 
em modo de desgarrada, os visitantes 
podem contar com vários pratos 
tipicamente micaelenses como 
torresmos, morcela, inhames ou 
feijoada, espalhados pelas 
barraquinhas. 

De acordo com a Associação Cultural 
e Recreativa dos Remédios, o festival  
recebe em média 300 pessoas por 
dia.  
Os bilhetes, este ano, custam €7,5 e 
incluem jantar (sem bebidas) 
podendo ser adquiridos à entrada do 
recinto. Crianças até aos 10 anos não 
pagam bilhete.  

DL

  Rosário 

  António Cabral Pacheco  
  Nasceu: 28081974 
  Faleceu: 22122019

  Manuel Gregório de Medeiros   
  Nasceu: 16031932 
  Faleceu: 25122019

  Carlos Ferreira Ramalho   
  Nasceu: 11091938 
  Faleceu: 14012020

  Santa Cruz 

  Maria Eduarda do Rego Coelho  
  Nasceu: 19091924 
  Faleceu: 28122019

  Água de Pau

  João Carlos Vieira   
  Nasceu: 27041931 
  Faleceu: 05012020

  José Vitor Sousa  
  Nasceu: 03031936 
  Faleceu: 17012020

  Artur Aguinaldo Rego Sousa   
  Nasceu: 27051972 
  Faleceu: 17012020

  Cabouco 

  Lino Manuel Teves Medeiros   
  Nasceu: 05021968 
  Faleceu: 09012020

  Ribeira Chã 

  Beatriz da Costa Encarnação   
  Nasceu: 01121933 
  Faleceu: 28122019

  Atalhada 

  Maria Odília    
  Nasceu: 01021930 
  Faleceu: 06012020

Delegado de Saúde de Lagoa 

  Margarida  Maria Borges 
  Nasceu: 18041929 
  Faleceu: 19012020
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Soluções

Descubra o caminho correto

Descubra as sete diferenças

PASSATEMPO HORÓSCOPO DE FEVEREIRO
Carneiro (21/3 a 20/4) 
 
A vida afetiva indica que terá de 

prestar mais atenção às relações de intimi
dade. Também, sentirá maior necessidade 
de entender o seu Espirito. 
A nível profissional, surgirão possibilidades 
de novas propostas de trabalho e o sucesso 
da carreira poderá passar por instituições 
ou sociedades. 
 

Touro (21/4 a 21/5) 
 
A vida afetiva marca um ótimo pe

ríodo para alargar os seus horizontes. Po
derá sentir interesse pelas ciências ocultas 
e por assuntos espirituais. 
A nível profissional, esta é uma altura exce
cional para poder dar início a projetos que 
terão a forte possibilidade de serem muito 
bemsucedidos.      
                  

Gémeos (22/5 a 21/6) 
   
A vida afetiva precisa de ser bem 

analisada, de forma a entender melhor a 
qualidade da relação. É possível que tenha 
frequentes variações de humor. 
A nível profissional, o momento é excelente 
para planear a carreira ou iniciar formações 
e participar em cursos. As deslocações 
estão favorecidas.  
 

Caranguejo (21/6 a 23/7) 
 
A vida afetiva depende da sua ca

pacidade de expressar os seus sentimentos, 
mas não espere que as outras pessoas re
tribuem as suas belas atitudes. 
A nível profissional, possivelmente, sentirá 
vontade de expandir a carreira e encontrará 
os meios cruciais para poder avançar com 
os seus planos. 
 

Leão (24/7 a 23/8) 
 
A vida afetiva favorece as tomadas 

de iniciativa e as decisões inadiáveis, que 
visam libertar a sua família de relaciona
mentos tensos ou nefastos. 
A nível profissional, é altura de arriscar e de 
descobrir a melhor maneira de trabalhar 
em conjunto com as outras pessoas para 
atingir o sucesso. 
 

Virgem (24/8 a 23/9) 
 
A vida afetiva atravessa um pe

ríodo em que sentirá maior liberdade para 
expressar as suas ideias com muita objeti
vidade e não aceitará limitações. 
A nível profissional, percorre uma época de 
maior espontaneidade que contribuirá para 
avançar na carreira e obter bons resultados 
económicos. 
   

Balança (24/9 a 23/10) 
 
A vida afetiva pode passar por al

gumas situações imprevistas, de qualquer 
modo, mantenha o seu equilíbrio pessoal e 
encare as questões com calma. 
A nível profissional, adote um comporta
mento confiante e evite indecisões para 
poder aproveitar as oportunidades que 
possam surgir repentinamente. 
 

 Escorpião (24/10 a 22/11) 
 
A vida afetiva está protegida e 

sentirá maior facilidade de manifestar os 
seus sentimentos. Certamente, vai dedicar 
mais tempo à sua vida íntima. 
A nível profissional, encontrase numa 
época de crescimento que deve ser apro
veitada para melhorar o setor financeiro e 
as suas condições de vida.  
 

 Sagitário (23/11 a 21/12) 
 
A vida afetiva favorece os contatos 
com pessoas importantes e pres

tigiadas, que lhe poderão trazer muitos be
nefícios em várias áreas da sua vida. 
A nível profissional, tem todas as condições 
para realizar os seus projetos e aumentar os 
seus rendimentos. Fase de realização no 
plano material. 
 

 
 Capricórnio (22/12 a 20/1) 
 
A vida afetiva cruza a altura ideal 

para refletir acerca do que realmente valo
riza e terá de tomar a decisão certa para al
cançar a sua realização. 
A nível profissional, aproveite as suas ideias 
mais claras para resolver quaisquer ques
tões pendentes e avançar na reestruturação 
da sua carreira.   
 

 Aquário (21/1 a 19/2) 
 
A vida afetiva assinala que a sua 

atenção está mais voltada para o seu 
mundo interior, no sentido de entender 
sentimentos e reavaliar as relações. 
A nível profissional, durante esta fase de 
franca expansão, tome iniciativas e arrisque 
em busca de soluções mais compatíveis 
com as suas ambições. 
  

 Peixes (20/2 a 20/3) 
 
A vida afetiva apresenta segurança 

e estabilidade. Siga a sua intuição e procure 
ajudar os seus filhos em problemas relacio
nados com a intimidade. 
A nível profissional, os seus projetos pes
soais ganham maior importância e encon
trará os apoios indispensáveis para a 
realização dos seus sonhos. 

Astrólogo Luís Moniz 
Site: http://meiodoceucomsapopt.webnode.pt/
Email: rikinhoastro@hotmail.com



Pub.

OPINIÃO

Tal como as estações do 
ano, cada época tem o seu 
encanto e possibilita as mais 
diversas experiências. A vivência 
do Natal continua a ser uma das 
mais desejadas por todos, 
independentemente da idade. 
Mais velhos e mais novos, dentro 
ou fora de casa,  nas localidades 

mais próximas ou em terras 
distantes, todos querem viver e 
sentir o tal “Espírito de Natal”. 
Ainda que cada vez mais se tente 
mercantilizar es “espírito de natal”, 
cada um à sua maneira saberá o 
que isso quer dizer e certamente 
que o viveu da melhor forma. 
Com maiores ou menores 
orçamentos, a quadra natalícia é 
sempre aquele tempo em que as 
ruas, avenidas e praças de cada 
localidade, seja ela maior ou mais 
pequena, estão com mais luz e cor 
que resulta da multiplicidade de 
enfeites que a cada ano tomam 
novas formas. 
O comércio quer atrair clientes, as 
autarquias querem atrair pessoas, 
e as pessoas querem sentirse 
atraídas para passeios sucessivos 

olhando as montras, apreciando as 
cores e as luzes de cada espaço, 
entrando assim numa vivência 
muito característica, cada um à 
sua maneira. Uns querem ver o 
que há e que se pode 
eventualmente comprar, outros 
passeiam e apreciam porque tudo 
assim convida a que se faça, 
outros ainda passam e pensam 
como gostavam de sentir vontade 
para também comungar de todo o 
movimento, de todo o brilho 
colorido que tantos parecem viver 
e sentir.  
Neste momento, quando o 
primeiro mês do ano já caminha 
para o fim, as luzes já se apagaram 
e os enfeites já se recolheram. A 
vida já voltou ao seu ciclo normal 
do diaadia, das rotinas 

apressadas, das lutas contra o 
tempo! As mesmas ruas, avenidas 
e praças, sentemse agora 
percorridas pelas mesmas pessoas 
com passos mais largos em ritmos 
mais acelerados. Os manequins 
das montras ou os candeeiros que 
sempre ali estiveram retomam o 
seu diálogo surdo para ler os 
rostos de cada um. Pois… agora já 
não sorriem tanto nem os olhos 
brilham. As luzes já lá não estão  e 
cada um passa absorvido nos 
problemas que preocupavam 
antes e que muito possivelmente 
continuam a preocupar. Alguns 
olhares ainda se voltam para as 
montras que agora anunciam 
saldos supostamente fabulosos, 
mas o ritmo da passada e os 
exageros que talvez tenham 

cometido não deixam ver o que é 
que realmente mudou de preço. 
Daqui a sensivelmente dez meses 
as luzes já estarão acesas em cada 
casa, nas ruas, avenidas e praças 
de cada localidade e voltarão a 
brilhar e a fazer brilhar os olhares. 
Mas, neste entretanto, seria muito 
interessante que todos 
conseguissem manter o mesmo 
brilho do olhar de felicidade e 
bemestar verdadeiros. Cada um, 
no desempenho da sua função, 
das suas tarefas, no papel que a 
sociedade lhe reserva é 
responsável por manter o brilho 
do olhar de cada um sem a 
artificialidade das luzes que 
regressam a cada ano.  
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Os Museus não são uma seca!  

 
Quando se fala em 

museus, nomeadamente pe
rante um público infantojuve
nil, há uma tendência para ouvir 
a expressão “que seca”! Na 
maioria das vezes, os museus 
tendem a ser vistos por uma 
fatia larga da sociedade, como 
um espaço onde estão guarda
das “coisas velhas”, sem inte
resse. Quantas e quantas vezes, 
não ouvimos isto, especial
mente da boca das crianças e 
jovens? Pois bem, há que inver
ter a situação, isto é, fazer com 
que estes espaços sejam cada 
vez mais apreciados, tornando
os espaços de deleite e de 
aprendizagem. Mas a questão 
que se impõe aqui é: Como 

fazer para que isto aconteça? O 
que está mal? Serão os museus 
que não estão a conseguir 
acompanhar as exigências da 
sociedade do século XXI? Serão 
as mentalidades que continuam 
fechadas a novas experiências 
intelectuais? Uma das causas, 
na minha opinião, advém do 
facto de se associar, também, 
Museus a História, outro termo 
que não é adorado pela maio
ria. São poucos os que gostam. 
Até se ouve “Para quê estudar 
História se é algo que já aconte
ceu?”. Em poucas palavras diria 
que só através da História per
cebemos o passado, para me
lhor compreender o presente e 
preparar o futuro. Certo é que 
os Museus são espaços de His
tória, conhecimento, memória 
e identidade, onde estão guar
dadas e expostas as tais “coisas 
velhas”. Mas as ditas “velharias 
secantes” fazem parte da nossa 
cultura. Com a globalização, 
foram sendo esquecidos certos 
usos e costumes, que só um 
Museu poderá preservar. Que 

jovem sabe hoje o que é e para 
que serve um talhão? Provavel
mente, só o conhecerão visi
tando um museu! 
São poucas as crianças e jovens 
que visitam os museus, sendo 
que a maioria tem este contato 
através da escola, e uma mino
ria levada pela família. Hoje em 
dia, os serviços educativos dos 
museus apresentam uma vasta 
programação de atividades dife
renciadas, em torno das suas 
coleções, muito convidativa, 
proporcionando uma experiên
cia agradável ao visitante, des
mistificando esse cliché de que 
os museus são uma seca. Há 
sempre algo a explorar! Mas 
por cá há um senão: a maior 
parte dos museus está fechado 
aos domingos, dia em que a 
maioria das famílias estariam 
disponíveis para uma visita. E o 
certo é, que, se as crianças não 
forem habituadas desde a mais 
tenra idade a ter experiências 
museológicas, mais tarde já 
adultos, ouvilasemos dizer: Ir 
ao museu? Que seca!

Alexandre Oliveira  

Apagamse as luzes… mas não se apague o brilho! 

Nestes dias que antecedem 
as Festas de Carnaval e o início do 
Tempo da Quaresma, vivemse, pelo 
menos nos Açores, dias festivos de 
reencontro de amigos. 
São muitas as pessoas que se cruzam 
connosco em cada dia nas várias si
tuações, mas nem todas são necessa
riamente nossas amigas. Porém, há 
pessoas que nos marcam para vida e 
são verdadeiras bênçãos nos nossos 
dias. Os amigos são escolhidos, 
mesmo que isto aconteça de forma 
natural e, para mim, são um sinal do 
amor constante de Deus. Embora 
não escolhamos os nossos parentes, 
podemos reconhecer que uma rela
ção de amor autêntico, mesmo com 
os nossos familiares, tem por base a 
amizade. A amizade é uma manifes
tação de amor. Em grego a palavra 
Amor tem um vasto campo semân
tico e o amor amizade énos apresen
tado com a palavra philia. Assim 
sendo, o amigo é aquele que ama o 
seu amigo, gastando tempo com ele 
e fazendo dele uma pessoa única e ir
repetível na sua vida.  
No livro O Principezinho de Saint Exu
pery vemos como o principezinho se 

mostra irrequieto interiormente. Tem 
várias rosas no seu jardim, mas há 
uma que lhe tocou o coração de 
forma diferente. Depois de um longo 
caminho percorrido, encontra uma 
raposa que lhe recorda a essência da 
amizade: Cativar, que significa criar 
laços e acrescenta  Foi o tempo que 
perdeste com a tua rosa que a fez tão 
importante para ti. Gastar tempo 
com o outro, escutando –o, conhe
cendoo, compadecendose das suas 
feridas e iluminandoo nos seus ca
minhos, é próprio de quem se faz 
amigo.  
Agradeçamos a Deus os nossos ami
gos, pois quem os encontrou, desco
briu um verdadeiro tesouro e 
sintamonos eternamente responsá
veis por aqueles que cativamos. 

João da Ponte   

Quem encontrou um amigo, 
encontrou um tesouro

Joana Simas 
Museóloga

Professor

Padre


