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Subcomissária Jéssica Gomes fala sobre os desafios que enfrenta  
relativamente à segurança no concelho 
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“A Ribeira Chã tem a melhor malassada de São Miguel” 

Cantorias ao desafio atraem visitantes aos Remédios

A fila para entrar no Cen
tro Comunitário Padre João Cae
tano Flores, ao lado da Igreja, na 
Ribeira Chã, tem vários metros de 
comprimento. Foi assim no sá
bado, 8 de fevereiro, e o cenário 
repetiuse no domingo, dia 9. 
A famosa malassada atraiu largas 
centenas de visitantes à freguesia, 
vindos de vários pontos da ilha.  
João Martins é transmontano mas 
vive há 4 anos nos Açores e veio 
de Ponta Delgada, de propósito, 
até à Ribeira Chã para provar a 
iguaria. “ Eu vim há dois anos e es
tava bom, este ano está muita 
confusão, muita gente”, mas 

mesmo tendo esperado mais de 
meia hora na fila, garante que 
valeu a pena: “acho uma tradição 
ótima, não esperava tanta gente, 
mas as malassadas são muito boas 
e o cházinho também”, garante o 
visitante, enquanto se fazia acom
panhar da malassada e do chá de 
poejo típico da freguesia. 
Quem chegou à Ribeira Chã não 
contava que a enchente fosse 
tanta e tão grande, nem a própria 
Presidente da Junta que criou o 
festival há 7 anos. Vitória Couto 
conta com a prata da casa, na or
ganização. Os cerca de 30 elemen
tos, funcionários da Junta bem 

como voluntários da freguesia não 
tiveram mãos a medir nas várias 
tarefas, entre a confeção, distribui
ção, organização e logística que o 
evento implica. 
 
7 mil malassadas vendidas 
A Presidente da Junta diz que o 
evento superou as expetativas e a 
cada edição há alterações que têm 
de ser feitas: “para o ano vamos 
melhorar a circulação do trânsito 
na freguesia, vamos fazer de modo 
a que as pessoas circulem num 
único sentido, garantir um parque 
de estacionamento para que as 
pessoas possam estacionar.”  

No total, foram precisos quase 300 
quilos de farinha para as cerca de 
7 mil malassadas feitas nos dois 
dias do festival. Cada visitante 
pagou 1 euro por cada malassada 
que podia acompanhar com uma 
chávena de chá de poejo. Manuel 
Vaz também veio de Ponta Del
gada com um grupo de amigos e 
sempre que pode volta ao festival: 
“o tempo está magnífico, os fun
cionários são impecáveis a servir o 
chá, o convívio, a animação e a Ri
beira Chã tem a melhor malassada 
de São Miguel, para mim, e quiçá 
dos Açores”, garante o visitante.  
Para a Presidente da Junta, que 

conviveu com os muitos visitantes 
do evento, o segredo é simples: 
“temos um bom produto e após 
sete anos os elogios têm sido 
imensos mesmo apesar das filas”. 
Vitória Couto não tem dúvidas: 
“não há na ilha de São Miguel um 
festival que tenha tanta identidade 
de um povo como o nosso porque 
nós temos a preocupação de utili
zar louça da Cerâmica Vieira, do 
concelho da Lagoa, toalhas regio
nais, cestos de vimes feitos por um 
senhor de Água de Pau”. 
A organização também teve em 
conta o carácter ecológico do fes
tival. “Não há nada descartável 
porque somos eco freguesia, ga
nhamos o ano passado o galardão 
de excelência, fomos a única do 
concelho da Lagoa, e é esse o 
nosso intuito com sentido de res
ponsabilidade, economizar o má
ximo possível”.  
O VII Festival da Malassada, que 
contou este ano, com a participa
ção de vários grupos de cantares 
tradicionais é já um cartão de vi
sita da Ribeira Chã. A freguesia 
promete manter o evento e voltar 
a repetilo já no próximo ano. 
 

Sara Sousa Oliveira

Atraídos sobretudo pela 
música mas também pela comida 
tradicional, foram muitos os que 
se dirigiram ao Polidesportivo dos 
Remédios para ver e ouvir as já tí
picas cantorias ao desafio que são  
já um marco daquele lugar, na fre
guesia de Santa Cruz. 
A edição deste ano, que decorreu 
nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, 
contou com seis cantadores de 
São Miguel, Terceira e Estados 
Unidos, com idades entre os 14 e 
76 anos. No palco e em grupo, 
cada um desenrola uma história, 
sempre improvisada, mas sempre 
diferente e em rima, provocando 
a resposta do cantador seguinte, 
num desafio de horas que pode 
prolongarse noite dentro, en
quanto os ouvintes seguem aten
tos o raciocínio dos cantadores. 
O Presidente da Associação Cultu
ral e Recreativa dos Remédios não 
imaginava que aquilo que criou 
há 15 anos fosse hoje uma refe

rência no concelho: “ isto come
çou de uma maneira muito dife
rente daquilo que é hoje, em 
todos os sentidos, no que res
peita aos cantadores, à decoração 
da tenda, na gastronomia, por
tanto de ano para ano temos tido 
a preocupação de melhorar em 
todos os sentidos, a tendência é 
sempre a de melhorar, não parar 
nem piorar”. José Raul Medeiros 
mostrase satisfeito com a adesão 
que o festival de cantorias tem 
tido e sublinha que o objetivo 
principal do evento tem sido cum
prido. “As cantorias estavam a de
saparecer de dia para dia e esta 
foi uma forma de ir buscar essa 
tradição. A partir daí a adesão 
tem aumentado de ano para 
ano”. 
 A organização do evento que se 
realiza anualmente nos Remédios 
conta com cerca de 20 elementos, 
que são responsáveis pela organi
zação, logística e confeção dos 

pratos servidos no festival. Entre 
os pratos típicos, estavam por 
exemplo, os famosos torresmos, 
o inhame, feijoada ou carne gui
sada que se faziam acompanhar 
da tradicional malassada, feita na 
hora, ou do típico arroz doce.   
José Raul Medeiros, o criador do 
festival, elogia o esforço dos vo
luntários, sobretudo das cozinhei
ras que trabalham muitas horas 
seguidas durante os três dias do 
evento que contou com os apoios 
da Câmara Municipal de Lagoa, 
Junta de Freguesia de Santa Cruz, 
e demais patrocinadores. 
O Presidente da Associação Cultu
ral e Recreativa dos Remédios re
conhece que mesmo sendo 
trabalhoso, quer continuar o fes
tival e garante que, enquanto 
puder, vai continuar a alimentar a 
tradição que já faz parte da iden
tidade dos Remédios. 

DL
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A adesão ao festival superou as expetativas da organização este ano

Fotos: DL

Festival dedicado à iguaria micaelense atraiu centenas de pessoas à Ribeira Chã 

Evento recebeu visitantes de vários pontos da ilha de São Miguel Presidente da Junta da Ribeira Chã iniciou o Festival há sete anos

Cantadores vieram de São Miguel, Terceira e Estados Unidos
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“Este prémio é um passo gigante para a comunidade 
surda”
Vídeoguia foi o projeto mais votado do Orçamento Participativo Jovem de Lagoa 

Diana Freitas é o rosto de 
um projeto que quer incluir todos 
de forma igual, no acesso à cul
tura. Foi ela que propôs a criação 
de um vídeoguia para surdos na 
Coleção Visitável da Matriz de 
Lagoa, o projeto mais votado do 
orçamento participativo do conce
lho, tendo vencido com 397 votos. 
A jovem, natural de Santa Cruz, 
tem 21 anos e é surda desde nas
cença. Em entrevista ao Diário da 
Lagoa, e com a ajuda de uma in

térprete de Língua Gestual Portu
guesa, Diana confessou estar 
muito feliz e reconhecida porque 
“este prémio é um passo gigante 
para a comunidade surda”. A 
jovem lagoense quer o acesso 
igualitário à informação, por parte 
da comunidade surda, explica que 
cada grupo precisa de coisas dife
rentes e dá exemplos: “as pessoas 
que se movem numa cadeira de 
rodas precisam de adaptações ao 
nível físico, nós surdos precisamos 

de uma adaptação que neste caso 
é apenas a língua gestual e foi essa 
a minha preocupação ao criar o 
Vídeoguia”. 
O Vídeoguia, explicanos o men
tor da Coleção Visitável, vai ser um 
dispositivo ou ferramenta disponi
bilizada na exposição da Matriz de 
Lagoa onde “alguém vai guiar o vi
sitante, de forma virtual, em lín
gua gestual portuguesa ao longo 
da Coleção”. O serviço será forne
cido através de uma aplicação que 

“a pessoa pode descarregar ou 
então através de um tablet que 
será fornecido no início da visita e 
depois devolvido quando acabar”, 
sublinha o Padre Nuno Maiato. O 
pároco da Matriz de Santa Cruz 
dizse muito satisfeito com a “ale
gria de ver uma jovem surda inse
rida num projeto participativo em 
que aqueles que estão, muitas 
vezes, excluídos da sociedade não 
se sentem chamados a participar 
neste tipo de iniciativas”. 

Com a implementação da nova 
ferramenta, a paróquia de Santa 
Cruz pretende também trazer mais 
pessoas à Igreja: “nós temos co
nhecimento de muitos surdos ca
tólicos que continuam a fazer a 
sua vivência de fé nas suas paró
quias. Isso não tem mal nenhum, 
mas gostávamos que eles pudes
sem vir até aqui, pontualmente, 
receber aquilo que as paróquias 
neste momento não lhes podem 
oferecer”. A nova funcionalidade 
vai depois permitir também a in
clusão de um outro vídeo em lín
gua portuguesa para conduzir os 
visitantes pelas zonas da exposi
ção de mais difícil acesso havendo 
ainda a possibilidade de haver tra
dução para outras línguas. A Ma
triz de Lagoa é a única dos Açores 
com uma missa dominical com in
terpretação em Língua Gestual 
Portuguesa. 
Ao projeto vencedor, de um total 
de 18 que foram a votação, do Or
çamento Participativo Jovem, a 
Câmara Municipal de Lagoa atri
buiu um total de 12 mil euros. 
A Coleção Visitável da Matriz de 
Lagoa conta ter disponível o novo 
Vídeoguia já este verão. 

DL

Autora do projeto tem 21 anos e é natural de Santa Cruz
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Cantar às Estrelas reúne mais de 500 pessoas na Lagoa 

 O vento e o frio não de
moveram quem quis cumprir a tra
dição.  
Crianças, jovens e seniores de 17 
grupos e instituições do concelho 
saíram à rua na noite de 31 de ja
neiro para Cantar às Estrelas.     
Francisco Barros, 14 anos, veio 
com os cerca de 20 colegas da EBI 
de Água de Pau percorrer as ruas 
da freguesia vizinha: “viemos can
tar a nossa Senhora da Estrela, 
havia pouca gente nas ruas mas 
vim principalmente pelo convívio”, 
conta o aluno. A colega, Adriana 
Sousa, de 11 anos, concorda com 
Francisco mas ressalva que “o 
tempo não ajudou muito ” . O pro
fessor que coordenou os ensaios 
participa pela segunda vez no 
evento. Pedro Teixeira diz que se 
trata de uma tradição interessante 
e importante de manter mas la
menta igualmente não ter encon

trado muita gente a assistir: 
“nunca é fácil cativar os alunos 
para trabalhar fora de horas e a 
verdade é que nas ruas eles sen
temse um bocadinho perdidos, 
sentem que estão a cantar só para 
as casas”, lamenta o professor. 
Cada um dos grupos, das várias 
freguesias de Lagoa, saíram can
tando, do edifício dos paços do 
concelho rumo à Matriz.  
No interior da igreja de Santa Cruz, 
entoaram cânticos à Senhora da 
Estrela. A origem da celebração é 
explicada pelo pároco da freguesia 
ao Diário da Lagoa. “40 dias depois 
do nascimento de Jesus, Maria e 
José vão ao templo pedir proteção 
para o seu filho. No interior, está 
um casal de idosos, Simeão e Ana. 
Simeão diz que Jesus é a luz das 
nações, a luz que eles estavam à 
espera que viesse iluminar a Hu
manidade. Foi Maria que levou 

Jesus ao templo onde ele foi iden
tificado como sendo luz e é a par
tir daí que Maria ganha o nome de 
Senhora da Luz, Senhora da Es
trela, Senhora das Candeias por
que é a mãe que apresenta a luz, 
a estrela, a candeia que é Jesus”.  
A tradição do Cantar às Estrelas é 
típica da ilha de São Miguel e é as
sinalada de forma particular, na 
Lagoa, há 12 anos consecutivos. A 
vereadora da cultura da Câmara 
Municipal de Lagoa, Albertina Oli
veira, considera que “um dos de
veres dos municípios é preservar  
e manter as tradições de um povo 
e esta já envolve muita gente. Es
colas, creches, filarmónicas e ou
tros grupos de cantares todos os 
anos se vêm juntando a este 
evento tendo dinamizado e muito 
esta celebração”.  
 

SSO     

Foto: DL

Evento contou com a participação de 17 grupos do concelho

Padre Nuno Maiato é o mentor da Coleção Visitável 
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“Palavras da Minha Terra” nas salas de aula de Lagoa 
Projeto de literatura infantil leva clássicos açorianos a escolas de toda a região

Sandra Bairos é natural 
de Santa Maria. Formouse em 
Geografia, é mestre em Patrimó
nio e Museologia e trabalha no 
Serviço Educativo do Museu Carlos 
Machado, onde conta histórias aos 
mais novos. Desde cedo esteve li
gada à escrita e é através dela que 
decide criar, junto com Beatriz Ar
ruda, designer, natural de Ponta 
Delgada, o “Palavras da Minha 

Terra”. O projeto edita adaptações 
dos grandes clássicos da literatura 
açoriana.  “A ideia surge por gostar 
muito de literatura açoriana e por 
ver que nos livros escolares exis
tiam sempre textos clássicos na
cionais mas os nossos clássicos 
não existem nos livros escolares, 
portanto a forma de introduzir 
esses conteúdos foi através deste 
projeto, que diz exatamente isso, 

palavras feitas na 
nossa terra”, explica 
Sandra Bairos. 
 
Livros lidos em 15 
minutos  
Na apresentação que 
fez na EBI Dr. Fran
cisco Carreiro da 
Costa, no Rosário, no 
final de janeiro, a au
tora começa por ler a 
primeira obra do pro
jeto “O Barco e o 
Sonho”, de Manuel 
Ferreira, a  cerca de 
três dezenas de alu
nos do 4º ano. Trata
se de uma edição de 

autor, criada pelas duas impulsio
nadoras do projeto. A escritora ex
plica que “para adaptarmos um 
livro, temos de o ler muitas vezes, 
temos de adaptar muitas vezes. 
Cheguei à conclusão que 15 minu
tos de leitura é suficiente para este  
público mais jovem. Todos os li
vros, independentemente da ex
tensão do original, podem ser 
lidos em 15 minutos, é um exercí

cio muito difícil de resumo mas 
que não esquece o essencial do 
original”. E para além da escrita, 
também as imagens ajudam a con
tar a história. 
 
“O Barco e o Sonho” tem as cores 
dos Açores e da América 
Beatriz Arruda explicou ao Diário 
da Lagoa que o projeto demorou 
cerca de um ano a ficar concluído 
mas é com orgulho que olha para 
ele. “A minha preocupação en
quanto ilustradora era que as 
crianças conseguissem perceber o 
que representa «O Barco e o 
Sonho». Fiz a ilustração a partir 
das cores e da textura que estão 
no livro original que são a pedra 
basáltica açoriana, o mar dos Aço
res, representado no azul forte, e 
o vermelho da América”, conta a 
designer.  
A adaptação de cada clássico esco
lhida pelas autoras tem 3 compo
nentes: um livro, uma peça de 
teatro e um jogo tipo quizz, de 
perguntas e respostas. Sandra Bai
ros, que tem outros livros infantis 
publicados, considera que “hoje os 

professores têm tantos conteúdos, 
tantos projetos que uma forma de 
facilitar e contribuir seria já ter 
esses materiais prontos. Com este 
projeto não há razão para não tra
balhar a obra feita por autores da 
nossa terra”.        
Para as escolas de primeiro ciclo 
da Lagoa, a autarquia adquiriu “O 
Barco e o Sonho” correspondente 
à proporção do número de alunos 
que frequentam o 4º ano de todas 
as escolas do concelho.                                 
A adaptação de Manuel Ferreira  
vai ser trabalhada em todas as es
colas de primeiro ciclo da ilha de 
São Miguel até ao final deste ano 
letivo. No próximo segue para as 
restantes ilhas do arquipélago en
quanto as autoras irão lançar uma 
nova adaptação. Da lista de inten
ções fazem parte obras como 
“Gente Feliz com Lágrimas”, de 
João de Melo, “Mau Tempo no 
Canal”, de Vitorino Nemésio ou 
“Pedras Negras” de Dias de Melo. 
 

Sara Sousa Oliveira

Beatriz Arruda (à esquerda) é ilustradora e Sandra Bairos (à direita) é escritora

Foto: DL
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O Clube de Prote
ção Civil da EBI de Lagoa 
tem como objetivos sensibi
lizar os alunos e restante co
munidade educativa para a 
Proteção Civil, promover o 
conhecimento dos interve
nientes na Proteção Civil, 
identificar riscos naturais e 
tecnológicos, adquirir hábi
tos de segurança e adquirir 
atitudes e comportamentos 
adequados em situação de 
emergência.  
Neste sentido, o Clube tem 

desenvolvido diversas ativi
dades para concretizar os 
seus objetivos. No corrente 
ano letivo já realizou ses
sões de sensibilização para 
os riscos naturais e respeti
vas medidas de autoprote
ção, destinadas a todos os 
alunos do 3.º ano e a algu
mas turmas do 2.º ciclo; 
submeteu uma candidatura 
ao 3.º Concurso de Ideias 
dos Clubes da Proteção 
Civil, promovido pelo ser
viço Regional de Proteção 
Civil; realizou simulacros de 
sismo e organizou sessões 
de sensibilização de Suporte 
Básico de Vida, para todas 
as turmas do 6.º ano. Em 
colaboração com as Turmas 
do PPP criou um jogo sobre 

a Proteção Civil, na App Ka
hoot. 
Neste momento, está a or
ganizar a 2.ª exposição dos 
Agentes e Meios da Prote
ção Civil, que decorrerá no 
dia 6 de março, na praça 
Nossa Senhora da Graça, 
entre as 9 e as 13 horas. 
Nesta exposição os alunos 
terão a possibilidade de in
teragir com os agentes e 
meios da Proteção Civil.  
Para este ano letivo, o Clube 
tem ainda agendadas for
mações em Primeiros So
corros e a Utilização do 
número 112. 
 

Professora Edite Preto, 
Coordenadora do Clube de 

Proteção Civil 

Clube de Proteção Civil

No passado dia 
vinte e nove de janeiro teve 
lugar mais um Encontro Re
gional de Assembleias de 
Escola 2020, no auditório do 
EXPOLAB, organizado pela 
Assembleia da Escola Básica 
e Integrada de Lagoa. Este 
evento contou não só com a 
presença do Secretário Re
gional de Educação e Cul
tura, Avelino de Meneses, 
mas também  vinte e cinco 

Presidentes de Assembleias, 
membros das várias Assem
bleias de Escola da Região 
Autónoma dos Açores, As
sociações de Pais e Encarre
gados de Educação, 
Edilidade, comissão do Pro
Sucesso, representante da 
comissão coordenadora do 
PIC e outros convidados.  
No Encontro foram debati
das várias matérias legais, 
tendo por base os diplomas 

em vigor na Região Autó
noma dos Açores. Foi, 
ainda, um momento de re
flexão sobre a Assembleia 
de Escola, como órgão de 
topo na hierarquia dos ór
gãos da administração das 
unidades orgânicas, por 
estar representada toda a 
comunidade educativa e ser 
o órgão responsável pelas li
nhas orientadoras da ativi
dade da Escola. 
A Presidente da Assembleia 
da EBI de Lagoa, professora 
Helena Costa, agradece, pu
blicamente, a todos os ele
mentos da comunidade 
escolar que contribuíram 
para o sucesso do evento. 
 

Professora Helena Costa, 
Presidente da Assembleia 
de Escola da EBI de Lagoa 

Encontro Regional de Assembleias de 
Escola 2020 

Fotos: EBIL

Escola de Água de Pau festeja a paz e a 
não violência em contexto escolar

Não existe um caminho para a paz. A paz é 
o caminho. Mahatma Gandhi 
 

Celebrase internacionalmente a 
30 de janeiro a Paz e a Não Violência nas 
escolas em honra do célebre pacifista Ma
hatma Gandhi, que faleceu neste dia. Fun
dador do moderno estado indiano, Gandhi 
inspira ainda milhares de pessoas a encara
rem a vida com mais otimismo e esperança 
através da rejeição do ódio e do conflito 
violento.  
Foi também esta a inspiração da escola de 
Água de Pau para a criação do DIA BRANCO 
na escola a 30 de janeiro, um dia especial, 
vestido da cor da paz e da amizade, com 
atividades pensadas para apresentar alter
nativas à violência em contexto escolar. 
A “Corrida contra o Ódio” inaugurou as ce
lebrações com a participação de mais de 70 
alunos do 2.º e 3.º ciclos. Em equipas de 
quatro, os alunos correram de mãos dadas 
com o espírito de união que levou ao pódio 
a equipa do 5.ºB, constituída pelos alunos 
Antonino Botelho, Gonçalo Baganha, Ma
tias Raposo e Tomás Machado; e a equipa 
do 8.ºC, com os alunos André Raposo, 
André Sousa, Filipe Amaral e Luís Santos. 
Mais tarde, os alunos do ensino préescolar 
e do 1.º ciclo juntaramse de forma organi
zada e formaram um enorme coração, que, 
aliado às músicas que cantaram sobre a 
amizade, representou o seu desejo de uma 
escola melhor. 
Em simultâneo, no auditório da escola, de
corria o espetáculo “Dia Branco” com várias 
atuações dos alunos do 5.º e do 7.º ano em 

torno das temáticas do bullying, do ciber
bullying e do discurso do ódio. Música, tea
tro, dança e poesia animaram o público e 
sensibilizaramno para questões funda
mentais de educação para a Cidadania com 
muitas mensagenschave ditas, cantadas, 
gritadas, registadas em cartaz e em foto, 
memorizadas. “Não à violência escolar”, 
“Sim à felicidade” foram apenas algumas 
das que mais marcaram um dia pautado 
pela vontade de mudança para um cami
nho mais certo, mais justo: o caminho da 
paz. 

Sensibilização sobre Alimentação Saudável 
Com o objetivo de sensibilizar 

os alunos para a necessidade de faze
rem uma alimentação saudável, reali
zaramse, no dia 5 de fevereiro, sessões 
na biblioteca da EB 2,3 Padre João José 
do Amaral. 
Estas sessões, dinamizadas pela nutri
cionista Catarina Carvalho, tiveram 
lugar no âmbito da Disciplina de Cida
dania e Desenvolvimento e tiveram 
como público alvo turmas do 5º Ano de 
escolaridade.  

Experiências com letras, um projeto RRBE 
na escola 

 
A iniciativa da Rede Regional de 

Bibliotecas Escolares alia a literatura à ciên
cia, explorando novos caminhos de apren
dizagem que se servem da articulação de 
saberes para a promoção de um conheci
mento mais abrangente. 
Seguindo a temática do mês da paz e da 
não violência em contexto escolar, a biblio
teca da EBI de Água de Pau dinamizou, du
rante o mês de janeiro, cinco sessões do 
“Experiências com Letras” para o 4.º e para 

o 7.º ano, partindo de histórias que explo
ram o racismo, a discriminação e o discurso 
de ódio: “As Cores de Mateus”, de Marisa 
Soria, e “A boneca muda”, de Daniel de Sá, 
foram o ponto de partida para atividades 
de leitura e exploração textual, jogos dra
máticos incidindo sobre questões de Cida
dania, e a experiência de fazer um creme 
de mãos. 
A par desta, outras iniciativas no mesmo 
âmbito temático foram levadas a cabo na 
biblioteca com as rubricas “Hora do conto” 
e “Oficina de Expressão Plástica”, direcio
nadas para o préescolar, abordando o res
peito pela diferença através do conto 
infantil Orelhas de Borboleta, de Luisa Agui
lar.  
Graças à multiplicidade de iniciativas, a es
cola e toda a sua comunidade refletiram 
sobre importantes questões ligadas à vio
lência no seu meio, procurando as melho
res respostas pessoais e coletivas para os 
problemas da atualidade escolar. 
 

Equipa da Biblioteca Escolar EBI Água  
de Pau

Comunidade educativa vestese de branco para lembrar que a amizade, a tole
rância e a cooperação são valores fundamentais na vivência social e escolar.
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A interdisciplinaridade do Geocaching na Educação  

Recentemente 
vários elementos do clube de 
Geocaching, na maioria alunos 
finalistas – 12º ano – do Curso 
Técnico Profissional de Turismo 
Rural e Ambiental, realizaram uma 

visita de estudo que teve por 
objetivo principal aprender alguns 
conteúdos programáticos (de 
História e de Geologia), enquanto 
“jogavam”, ou seja “encontravam” 
caches de Geocaching com o 
apoio de várias entidades. Esta 
atividade contou com o apoio da 
Câmara Municipal da Lagoa, da 
Zona Militar dos Açores e da 
associação Amigos dos Açores – 

Associação Ecológica. 
Assim os alunos tiveram a 

possibilidade de visitar a “zona 
militar” da Castanheira, onde 
encontraram as peças de artilharia 
lá existentes e de percorrer os 
túneis e instalações que 
constituíam aquela unidade de 
defesa costeira. Aí os 22 alunos, 
acompanhados por 5 professores, 
encontraram a cache letterbox 
“Coast Watch” e tiveram uma 
“lição” sobre a história da cidade 
de Ponta Delgada (em particular 
entre as duas guerras mundiais).  

Depois todo o grupo 
dirigiuse, a pé, para a zona do 
Carvão, onde visitaram a Gruta do 
Carvão. Foi altura de aprender um 
pouco de Geologia, em particular 
sobre: escoadas lávicas, tipos de 
lava, algares, etc... Também foi a 
oportunidade para naquela zona, 
realizarse uma cache tradicional e 
uma earthcache. 

Depois, o grupo dirigiuse 
ao QuartelGeneral da Zona 
Militar dos Açores, onde se situa o 
Museu Militar de S. Brás. Neste 
percurso realizouse uma 
paragem, para almoço, no Jardim 
António Borges (que também foi 
visitado). Chegados ao Museu 
Militar, foi efetuada uma visita 
guiada, onde os alunos tiveram 
oportunidade de conhecer melhor 
a “história militar” da nossa região 
e desta cidade de Ponta delgada; 
em particular falouse das 
campanhas militares portuguesas, 
que envolveram muitos açorianos, 

quer na 1ª Grande Guerra, quer na 
“guerra colonial” no ultramar 
português. Durante a vista a este 
museu os alunos recolheram as 
informações necessárias para 
encontrarem, de seguida, a multi
cache “Museu Militar de S. Brás”. 

Durante esta atividade 

foram colhidas imagens de forma 
a se produzir um pequeno filme 
relativo a esta atividade e ao Clube 
em geral. 

 
Luis Filipe Machado 

e Marco Pereira 

Trazer as emoções para dentro da sala de aula 

 
 

Os momentos de apren
dizagem dos(as) alunos(as) são 
fortemente influenciados por as
petos emocionais que predispõem 
os mesmos a aprender, influen
ciando o seu sucesso, envolvi
mento e motivação na escola. Por 
exemplo, a emoção alegria é res
ponsável por energizar os(as) alu

nos(as) a conquistar novos objeti
vos de aprendizagem e a desenvol
ver a sua criatividade e 
entusiasmo perante as tarefas es
colares. Já a tristeza, quando não 
regulada adequadamente, pode 
contribuir para um maior fecha
mento do(a) aluno(a), levando
o(a) a dificuldades de convívio, à 
diminuição da motivação para de
senvolver novas aprendizagens e a 
um agravamento de ansiedades 
individuais que prejudicam o seu 
desempenho. O mesmo ocorre 
com uma má gestão do medo, da 
repulsa ou da raiva, que pode tra
duzirse em comportamentos mais 
persistentes de evitamento, reti
rada, agressividade ou oposição 
do(a) aluno(a) face ao estudo, à 

escola, aos pares e agentes educa
tivos. 
Trazer as emoções para dentro da 
sala de aula e aprender a lidar com 
elas como quem aprende mate
mática, história ou ciência pode 
fazer com que os(as) alunos(as) 
sejam mais bemsucedidos na es
cola, mais empáticos e humanos 
na relação com os outros e mais 
resilientes perante situações de 
stress, frustração e imprevisibili
dade.  
Nos Açores, o programa de pro
moção de competências emocio
nais para crianças do 1º. ciclo do 
ensino básico: “Vamos Sentir com 
o Necas” constitui um exemplo 
inovador sobre esta matéria, ofe
recendo um conjunto de ferra

mentas simplificadas para ajudar a 
criança a lidar com as suas emo
ções e tornála mais inteligente 
emocionalmente – algo que im
plica dominar algumas habilidades 
de modo crescente de complexi
dade. Tais como: (1) conhecer 
quais e que tipos de emoções exis
tem, sejam elas básicas (alegria, 
tristeza, medo, raiva, nojo ou sur
presa), secundárias (vergonha, 
ciúme ou culpa) ou combinadas, 
como a saudade (alegria + tristeza) 
ou o luto (tristeza + raiva), por 
exemplo; (2) identificar e diferen
ciar as emoções (isto é, os seus si
nais verbais e nãoverbais, 
psicofisiológicos e acontecimentos 
associadas); (3) sinalizar mudan
ças, na pessoa ou no ambiente; (4) 

prever e analisar as emoções, an
tecipar os seus trajetos prováveis 
no tempo e compreender os seus 
resultados; (5) tolerar, gerir senti
mentos e ativar estratégias ade
quadas de autorregulação 
emocional.  
Se for do seu interesse, Mayer e 
Salovey (1997) na obra “Desenvol
vimento Emocional e Inteligência 
Emocional” abordam o tema com 
maior profundidade.  
A par das leituras, acima de tudo, 
permitamse sentir. Sempre ouvi 
dizer que “de pequenino é que se 
torce o pepino” por isso, logo de 
pequeninos na escola ou em casa, 
vamos falar de emoções e apren
der com elas.

Rafael Teixeira   
Mestre em Psicologia Clínica 
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“A tropa a mim deume tudo”

O som da máquina de 
cortar cabelo é ininterrupto na 
conversa entre Filipe Martins, de 
37 anos, e os clientes na pequena 
barbearia junto ao mar, perto do 
campo do Operário, na freguesia 
do Rosário. No interior, não faltam 
os primeiros desenhos feitos pelos 
filhos colados nas paredes e os ca
checóis de várias cores: “são todos 
oferecidos, todos, uns são de ami
gos, outros são de jogadores”, 
conta o barbeiro que se formou na 
tropa e que segue de perto o fute
bol. “Sou benfiquista a cem por 
cento, gosto muito de futebol, mas 
não discuto com ninguém por 
causa do futebol”, garante. 
 
“Os homens no Kosovo dispara
vam por tudo e por nada” 
Filipe, mais conhecido por Mar
tins, nasceu a poucos metros do 
local onde trabalha há 10 anos. Do 
bairro dos pescadores, na Lagoa, 
saiu há 14 anos para o quartel dos 
Arrifes onde se fez militar e de 
onde partiu para o continente 
para uma força de intervenção rá
pida em Santa Margarida, perto de 
Tancos, no centro do país. “Tinha 
vindo uma nota para o exército a 
pedir militares para ingressar 
numa força internacional. Nin
guém queria ir porque era uma 
tropa muito rígida”, conta, mas Fi
lipe Martins e outros quatro aço
rianos decidiram arriscar. Em 2006 
fez parte do grupo de 400 militares 
que deixou Portugal e foi em mis
são de paz para o Kosovo, numa 
altura em que o país tinha saído da  
guerra há 7 anos.  

“Era preciso alguém para ajudar a 
cortar o cabelo aos recrutas” 
Na península balcânica, a coluna 
portuguesa onde Filipe Martins es
teve 6 meses, era responsável pelo 
patrulhamento das áreas conside
radas mais perigosas. O barbeiro 
conta que, apesar da missão ser 
de paz, nem tudo foi fácil: “passei 
os meus sustos, os homens no Ko
sovo disparavam por tudo e por 
nada, tínhamos de estar sempre 
atentos, a fazer revistas a pessoas, 
carros porque havia muito contra
bando de armas”. Mas aquilo que 
mais marcou Filipe foi mesmo o 
que viu nas ruas onde “as carro
ças” circulavam lado a lado com os 
carros de alta cilindrada. “O mais 
difícil foi ver a miséria, as diferen
ças sociais que havia naquele país 
com zonas onde havia gente com 
muito dinheiro e outras zonas com 
crianças com muita fome”, conta. 
Depois de deixar o Kosovo, Filipe 
Martins regressa a casa mas é nos 
Arrifes que aprende o que sabe 
fazer.  
“O senhor Barroso, o barbeiro da 
tropa, tinha sido operado e era 
preciso alguém para ajudar a cor
tar o cabelo aos recrutas”, começa 
por contar Filipe, explicando que 
os grupos eram compostos por 50 
a 70 elementos.  
 
“Todos os dias há histórias novas” 
“Um bocado por brincadeira, co
meçaram por dizer «vai o Martins, 
vai o Martins», e assim foi, fiquei 
a gostar e comecei a aprender 
com ele”, conta. Depois ainda foi 
tirar um curso profissional e ficou 

como barbeiro da tropa e mesmo 
depois de deixar a vida militar, re
gressava como avençado porque 
não havia ninguém que fizesse o 
que faz. “A tropa a mim deume 
tudo, ensinoume a ser homem, a 
ser um bom cidadão, deume a 
oportunidade de crescer como 
pessoa, ensinoume a minha pro
fissão”, explica o barbeiro que diz 
só ter a agradecer o percurso que 
teve.  
 
“Há pessoas a quem corto o ca
belo de graça porque sei que pre
cisam” 
Na barbearia onde passa em 
média 12 horas por dia, sabe de  
tudo. “As notícias ainda não estão 
acabando de sair e eu aqui já sei. 
Todos os dias há histórias novas, 
todos os dias”, diz enquanto não 
pára de cortar o cabelo a Artur Bo
telho.   
 

O barbeiro lagoense que esteve 6 meses em missão no Kosovo ocupa os dias a fazer o que aprendeu no quartel

Fotos: Rodrigo Oliveira

Pub.

O jovem de 27 anos vai todas as 
semanas à barbearia Martins: 
“venho aqui há vários anos e 
desde o início que conheço  o se
nhor Martins, tenho confiança 
nele e ele já sabe como eu gosto”. 
Artur nem precisou dizer que corte 
queria e o mesmo acontece com 
vários clientes que procuram Filipe 
Martins. “Eu tenho clientes de 
Nordeste, Maia, de todo o lado, 
isto passa a ser uma família, vamos 
desabafando uns com os outros e 
todos os dias eu aprendo”, conta o 
barbeiro.  
Há 5 anos que Francisco Couto 
vem do Livramento à barbearia 
Martins: “gosto muito de vir pes
car para esta zona e uma vez vi o 
senhor Martins, gostei do trabalho 
dele, é bem feito, e desde então 
que venho sempre aqui”.  
As conversas com Filipe são uma 
constante no pequeno espaço 

onde os clientes ficam sentados 
em dois bancos, à espera da sua 
vez. “Há sempre gente que desa
bafa sobre as suas vidas, há conse
lhos que eu gosto de dar aos mais 
novos para eles seguirem”, explica 
o barbeiro que mantém o mesmo 
preço desde que abriu a barbearia. 
Cobra 2,5 euros por um corte de 
cabelo e não pretende aumentar o 
preço: “apesar de ser barato há 
pessoas a quem corto o cabelo de 
graça porque sei que precisam, fa
mílias com vários filhos, sei que 
aquele dinheiro lhes vai fazer 
falta”, explica o barbeiro que ga
rante sentirse bem fazendo o que 
gosta e, sempre que pode, aju
dando quem precisa. 
 

Sara Sousa Oliveira  

Em 2006 o barbeiro lagoense integrou a missão de paz portuguesa enviada para o Kosovo Filipe Martins aprendeu o oficío no Quartel dos Arrifes
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“As pessoas têm muito mais importância do que 
aquilo que julgam”

A subcomissária Jéssica 
Gomes assumiu os comandos da 
Esquadra da PSP de Lagoa em 
julho do ano passado. Tem 25 
anos e é natural de Faro, no Al
garve. É Mestre em Ciências Poli
ciais e de Segurança Interna. Está 
nos Açores há um ano e meio e a 
Lagoa é o segundo concelho onde 
exerce funções. 
 
DL: Como têm sido estes últimos 
8 meses como Comandante da 
PSP de Lagoa? 
Têm sido para já diferentes daquilo 
que estava habituada. Vim da es
quadra da Povoação, é um meio 
muito mais pequeno, não tem 
tanto contacto com a grande ci
dade como Ponta Delgada e 
Lagoa, cidades bastantes extensas 
e com alguma densidade popula
cional o que, claro, traz mais desa
fios. 
 
DL: Quais têm sido as principais 
dificuldades? 
Essencialmente gerir os meios que 
são escassos e isso é transversal a 
toda a Polícia, com uma área de 
responsabilidade tão grande. 
 
DL: Há falta de meios na Lagoa? 
Sim e no país inteiro em geral. Mas 

aqui há que realçar a competência 
da Polícia e, em particular da PSP 
da Lagoa, que são elementos com 
muita experiência e competentes. 
Os elementos que estão aqui há 
menos tempo, estão há 6 anos, 
são pessoas com muita experiên
cia, são uma mais valia, são conhe
cedores de toda a população, 
sabem quem abordar, quem co
mete ilícitos e isso facilita muito. 
Por muita falta de recursos que 
possa haver o serviço não fica por 
fazer e é feito com grande quali
dade. 
 
DL: Que tipo de criminalidade 
está a aumentar? 
O número de crimes em si não au
mentou, o que aumentaram foram 
os crimes com alguma visibilidade 
social. Por exemplo, num mês 
pode haver 10 furtos em proprie
dade com arrombamento e com 
os danos a serem avultados. Isso 
nunca terá o mesmo impacto que 
tem um roubo na via pública. Se 
um senhor é assaltado na rua atra
vés do método por esticão, obvia
mente que causa outro tipo de 
alarme e é isso que tem sucedido. 
Houve furtos em estabelecimen
tos, outro crime que tem impacto 
porque acaba por se saber e a pa

lavra passa a palavra. Ou seja, a 
gravidade de um furto em proprie
dade privada é tão grave como 
num estabelecimento, mas em ha
bitação, na maior parte das vezes, 
acaba por não se saber. 
 
DL: Os principais problemas de 
criminalidade no concelho são os 
furtos de pequena dimensão? 
Sim, são os furtos especialmente 
em estabelecimento e de resto até 
nem tem acontecido outro tipo de 
criminalidade notória. Mas talvez 
os danos em propriedade fruto 
dos toxicodependentes que ten
tam, por exemplo, usufruir de um 
espaço para consumir produtos de 
estupefacientes, acabam por dani
ficar portas e material que possam 
ter por lá. Podem não levar nada, 
mas o crime de dano também é 
crime. 
 
DL: A Esquadra de Lagoa tem 
algum plano estratégico de com
bate à criminalidade? 
O nosso plano estratégico passa 
pelas fiscalizações de trânsito. Elas  
dão muita visibilidade e uma sen
sação de omnipresença por parte 
da polícia e a verdade é que, por 
exemplo, este ano (desde primeiro 
dia do ano) já fiscalizamos mais de 

200 viaturas e isso tem resultado 
no levantamento de autos de con
traordenação e acaba por dissua
dir também a criminalidade. 
 
DL: As pessoas sentem falta de 
ver polícias na rua. É possível co
locar mais meios no terreno? 
A colocação de efetivos na rua im
plicaria um reforço. O normal aqui, 
na realidade dos Açores, são os 
grupos estarem com três elemen
tos, um dentro da esquadra por
que a esquadra só pode fechar em 
caso de necessidade e dois na rua 
com o carro de patrulha. E dessa 
forma  tentamos responder às 
ocorrências. Um reforço implicaria 
um aumento para o dobro o que é 
muito complicado. A polícia tem 
aberto cursos para 300 agentes, 
mas a maior parte desse bolo vai 
para o Comando Metropolitano de 
Lisboa. E certamente que para os 
Açores não poderá vir tanta gente, 
porque se for comparar o número 
de polícias face à população que 
existe nos Açores, se calhar aqui 
até há mais polícias, tendo em 
conta a população obviamente. 
 
DL: Qual é o número de efetivos 
da esquadra de Lagoa? 
Neste momento somos 23, sendo 
que eu exerço um cargo mais ad
ministrativo assim como o chefe 
Paulo Moniz e um elemento da se
cretaria que também é administra
tivo. E três que pertencem 
exclusivamente à brigada de inves
tigação criminal. Os restantes ele
mentos são quem assegura a 
patrulha. 
 
DL: Que balanço faz? 
É um balanço muito positivo, não 
só profissionalmente como pes
soalmente. Acho importante a 
vida pessoal e profissional interli
garemse e com os meus elemen
tos aprendo muito, coisas que não 
servem só para a vida profissional. 
Também tenho que agradecer 
pelo empenho deles e não podia 
pedir mais. Por exemplo, estas si
tuações de criminalidade mais vio
lenta que tem acontecido, o que é 
certo é que fizemos a detenção de 
todos os indivíduos que estiveram 
envolvidos. E é gratificante tam
bém para mim ver o empenho e 

resultados e eles querem sempre 
fazer mais e melhor porque têm 
orgulho na farda que envergam. 
 
DL: Qual é a prioridade da PSP 
para a Lagoa? 
Nunca passa pela repressão do 
crime mas pela prevenção. É o 
nosso foco incidir em fiscalizações 
rodoviárias que nós sabemos que 
não agradam à população e há 
muito aquela ideia de que “andam 
atrás das pessoas que trabalham e 
depois os que andam a fazer rou
bos escapam sempre”, não é bem 
assim. Porque posso dar um exem
plo que aconteceu: numa fiscaliza
ção rodoviária, uma agente fez 
uma detenção por tráfico de estu
pefaciente de um indivíduo que 
estava no seu carro a circular e tra
zia muito produto estupefaciente. 
Estas fiscalizações não servem só 
para multar e a verdade é que 
quem não deve não teme. E a 
nossa prevenção passa muito por 
aí porque legalmente não temos a 
possibilidade de desconfiar de al
guém e ir fazer buscas domiciliá
rias, nós temos que atuar no 
âmbito daquilo que podemos, no
meadamente as fiscalizações ro
doviárias que são muito úteis  
porque acabam por dissuadir. 
A população também pode ajudar 
muito a polícia. Não basta ligar 
para a esquadra e dizer “ah aqui 
no sítio X costuma haver droga, ou 
seja o que for”, as pessoas podem 
vir à esquadra apresentar uma de
núncia e a partir daí recolhemos a 
informação. Ninguém precisa fazer 
investigações, para isso estamos 
cá nós, mas se nós tivermos 
acesso às informações, que muitas 
vezes só a população é que tem 
acesso, para nós é mais fácil. E 
mesmo que esteja a acontecer al
guma coisa naquele momento, li
guem para a esquadra da polícia e 
peçam para irmos. Nós certa
mente vamos responder à ocor
rência. As pessoas têm muito mais 
importância do que aquilo que jul
gam e são os nossos melhores in
formadores. 
 

Sara Sousa Oliveira 

A subcomissária Jéssica Gomes faz um balanço positivo dos últimos 8 meses como Comandante da Esquadra de 
Lagoa. Em entrevista ao Diário da Lagoa, fala dos desafios e da importância da população no trabalho da PSP 

A subcomissária Jéssica Gomes assumiu o comando da PSP de Lagoa em julho do ano passado



Única treinadora de futebol do concelho  
está no Santiago

O treino começa 
no balneário. Sentados 
nos bancos de madeira, os 
jogadores, todos com 
menos de 10 anos, ouvem 
atentamente a treinadora. 
Dina Sousa, 27 anos, faz 
perguntas sobre o último 
jogo da equipa que dirige. 
É a única treinadora de fu
tebol federada em fun
ções no concelho de 

Lagoa. É natural de Água 
de Pau e foi o Santiago 
que escolheu há dois 
anos, para ficar, depois de 
ter passado pela escola do 
Benfica, em Ponta Del
gada. O gosto pelo fute
bol, esse, nasceu cedo: “ 
sempre gostei de des
porto, do futebol princi
palmente e a gente 
brincava lá na rua, como 

eu tenho uma família nu
merosa brincávamos 
todos com os vizinhos”, 
conta a pauense que de
sempenha funções, a 
tempo inteiro, como auxi
liar de educação. Todas as 
semanas, duas vezes por 
semana, é ela quem 
orienta, define e dirige a 
equipa de Benjamins sub 
10 do Santiago composta

Dina Sousa treina 15 crianças da equipa dos Benjamins sub 10 do clube de Água de Pau 
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Dina Sousa tem 27 anos e treina os Benjamins sub 10 do Santiago há 2 anos

Fotos: DL

Promessas escutistas em Santa Cruz 
Sob o lema “O 

ciclo da vida”, 22 escutei
ros de várias idades, do 
agrupamento 1290, cele
braram as suas promessas 
no fim de semana de 22 e 
23 de fevereiro, “o mo
mento mais importante 
do agrupamento”, se
gundo o chefe Ângelo 
Silva. As atividades come
çaram com um acampa
mento em Santa Cruz. No 
sábado, 22, os escuteiros 
fizeram entrevistas a anti
gos membros do grupo e 
visitaram o lar de Santo 

António, onde crianças e 
jovens conviveram com os 
idosos. 
Na véspera da cerimónia 
religiosa, o grupo proce
deu à preparação das pro
messas onde cada um 
refletiu sobre o seu com
promisso numa vigília de 
oração. Perante os colegas 
e a comunidade, lobitos, 
pioneiros, exploradores e 
caminheiros realizaram a 
sua promessa escutista na 
missa dominical em Santa 
Cruz. Para Ângelo Silva, o 
escutismo é “uma escola” 

que “dá diferentes ferra
mentas para as diferentes 
áreas da vida de cada um”. 
Para Paulo Mota, chefe do 
Núcleo de S. Miguel, que 
esteve nas atividades, este 
é “um momento de festa 
para quem já está no mo
vimento, para quem se 
junta pela primeira vez e é 
muito bom ver que conse
guimos atrair muitas crian
ças e jovens para o 
escutismo”.                         
                                         DL

O torneio é aberto a atle
tas regionais, nacionais e até inter
nacionais. A nona edição do 
Açores Challenge de Patinagem 
Artística vai realizarse nos dias 25 
e 26 de abril no pavilhão da Escola 
Secundária de Lagoa e é organi
zado pelo Clube de Patinagem de 
Santa Cruz (CPSC), atual campeão 
regional da modalidade. 
Segundo o CPSC, o objetivo do 
evento é “aumentar o ritmo com
petitivo dos atletas e preparálos 
para as provas oficiais regionais e 
nacionais”.  
A organização conta receber mais 
de 40 atletas do continente, vin
dos de 5 clubes diferentes.   

DL 

Açores Challenge 

na Lagoa  

Sara Pereira  

medalha de ouro  

em Matosinhos

A atleta Sara Pereira vol
tou a conquistar o lugar mais alto 
do pódio, desta vez,  em Matosi
nhos. 
No passado dia 15 de fevereiro, a 
lagoense conquistou a medalha de 
ouro na prova de Kumite Juvenil 
feminino  50 kg no Internacional 
NPK Karaté Open 2020. 
A lagoense de 13 anos tem so
mado sucessivas vitórias nos últi
mos anos ao serviço do Clube de 
Karaté de Lagoa.  
O treinador mostrase satisfeito 
com os resultados da atleta. Ao 
Diário da Lagoa, António Moniz ex
plicou que “ela é muito boa, tem 
um psicológico muito forte e o 
meu objetivo é que ela seja cam
peã nacional em maio”.    

DL

por 15 crianças dos 8 aos 
10 anos, que quase todos 
os fins de semana tem 
jogos marcados. 
 
“Custame sempre deixar 
jogadores de fora” 
Afonso Baganha tem 8 
anos e joga há dois na 
equipa pauense. Garante 
que só falta quando está 
doente e não esconde a 
referência, dentros das 
quatro linhas “o meu joga
dor preferido é o Neymar”. 
Sobre a treinadora, Afonso 
dizse satisfeito com o de
sempenho da “mister”, su
blinhando o incentivo que 
a equipa recebe, frequen
temente: “antes dos jogos 
ela diznos para ter garra e 
para nunca desistirmos”. 
Dina Sousa diz que conci
liar os estudos com o fute
bol é importante: “se 
quiserem seguir a carreira 
de desporto têm também 
de trabalhar nisso, tenta
mos sempre motivar esse 
aspeto”. A treinadora diz 
que a parte mais difícil do 
seu trabalho são mesmo 
as convocatórias: “como é 
uma equipa com disciplina 
e onde todos dão o seu 
melhor, essa é a parte 
mais díficil, escolher. 
Custame sempre deixar 
jogadores de fora”.  
 
“Pode aparecer no San
tiago mais um Cristiano 
Ronaldo”   

Atualmente, o Santiago 
tem mais de 100 atletas 
nas camadas jovens. Presi
dente do clube de Água de 
Pau há 12 anos, Octávio 
Cabral, tem “muito amor 
ao futebol e ao clube”. O 
dirigente sublinha a impor
tância do futebol para “os 
jovens sonharem e pode 
aparecer no Santiago mais 
um Cristiano Ronaldo, 
nunca se sabe onde está o 
ouro”, diz com um sorriso. 
90% dos atletas do clube 
são de Água de Pau. O 
Santiago oferece o equipa
mento, com excepção das 
botas, e garante o trans
porte para os jogos mas 
não o consegue fazer para 
os treinos. Ainda assim, o 
Presidente diz que “está 
de portas abertas a quem 
quiser vir jogar para cá”. 
Sobre a única treinadora 
do clube e do concelho, 
Octávio Cabral diz que “ela 
trabalha muito bem, é 
uma treinadora incansável 
e além disso também faz 
parte da nossa direção”, 
conta ao Diário da Lagoa, o 
dirigente. O Presidente 
considera importante a 
presença das mulheres no 
futebol. Recorda que em 
tempos o Santiago “já teve 
uma equipa feminina, nós 
temos duas senhoras na 
nossa direção e no pró
ximo mandato vamos in
cluir ainda mais uma”.  

Sara Sousa Oliveira

Benjamins sub 10 têm possibilidade de conquistar o Campeonato de São Miguel  

22 escuteiros oficializaram as suas promessas



Página 11CRÓNICA

2ª Gala do Jantar dos Namorados da Vila de Água de Pau

A Associação Criativa e Promotora de Eventos Culturais “OS 
QUIRIDOS” da Vila de Água de Pau, realizou a 2ª Gala Jantar 
dos Namorados na Vila de Água de Pau, na noite de sábado, 
dia 15 de fevereiro. 
O João Baganha, foi o criativo e coordenador de mais este 
enorme sucesso de eventofesta. Ele já habituou o povo de 
Água de Pau com a realização dos seus eventos dignos dos 
melhores palcos culturais de qualquer cidade e país. Toda
via, é a nossa vila e o nosso povo quem tem sido o seu pú
blicoalvo, o que desde logo nos permite desfrutar das suas 
criações culturais e históricas que muito têm favorecido e 
enriquecido o desenvolvimento e o conhecimento sócio cul
tural das nossas gentes também. 
Eu, que já conheço o João Baganha Cabral e as suas capaci
dades criativas e conhecimentos em tão diversas áreas e 
atividades culturais, há mais de 30 anos, perguntome, 
como anda tanta gente distraída por aí a investir em “re
mendosdeencomenda” e não o aproveitam mais. 
O João preparou este super e retumbante evento, da 2ª 
Gala dos Namorados da Vila de Água de Pau, num “vãode
escada”, ou seja, por baixo da escadaria do Polivalente de 
Água de Pau. Imaginem se ele tivesse outros meios, o que 
não conseguiria?! 
É que, quem vir as fotos do evento, o glamour dos elemen

tos envolvidos, os figurantes, a decoração do espaço, o re
quinte, a preparação gastronómica, e o espelho de felici
dade no rosto dos casais que participaram na Gala, levanos 
a pensar, o quanto somos sortudos em termos o João Ba
ganha Cabral só para nós em Água de Pau ! 
A Gala foi toda repleta de surpresas muito agradáveis. As 
estrelas da noite foram 30 casais com idades acima dos 50 
anos. Pelas 19 horas os casais tiveram um ponto de encon
tro no hall de entrada do Salão Paroquial onde foi servido 
um pequeno cocktail. Ás 19h30 todos os casais foram leva
dos de "limusine" [cortesia da Junta] até ao recinto do jan
tar no edifício da antiga Escola Professor João Ferreira da 
Silva, com entrada pela rua da Ribeira. 
João Baganha Cabral presidente dos QUIRIDOS e restantes 
elementos foram os anfitriões da festa, bem como também 
presentes estiveram entidades da Câmara Municipal de 
Lagoa e da Junta de Freguesia daquela Vila. 
Aguardando a chegada dos protagonistas da noite, esteve 
montado todo um cenário preparado para receber os con
vidados. Cuidadosamente a ementa escolhida esteve a 
cargo do Chefe Cris Noble elemento da mesma associação. 
No exterior, num espaço paralelo ao Salão de Festas da 
Gala, foi montada uma “Esplanada de Cinema” onde os 30 
casais assistiram a duas pequenas películas cinematográfi

cas sobre “O Dia dos Namorados” com inclusão de segmen
tos com mensagens  dos seus familiares, filhos e netos. 
Estes últimos juntaramse à festa logo a seguir confraterni
zando com os pais e avós. 
O visual das senhoras também foi pensado e por isso esteve 
a cargo da cabeleireira Nélia Costa e maquilhagem de Ana 
Vitória Cabral.      
Segundo João Baganha, sem alguns apoios necessários seria 
impossível a realização deste evento que demonstra um 
crescimento de ano para ano, por isso “OS QUIRIDOS” con
taram com a Câmara Municipal de Lagoa, Junta de Fregue
sia da Vila de Água de Pau, Quinta do MarCaloura AL, Igreja 
de Nª Sª dos Anjos, empresas, Vigiluz, SportzoneP. Delgada 
e também particulares. A todos eles o João Baganha, agra
deceu na abertura da II Gala dos Namorados da Vila de 
Água de Pau. 
João Baganha Cabral lembra que todo o trabalho desenvol
vido por esta associação ao longo de sete anos de existência 
tem sido sempre em prol da cultura e que, o seu lema é a 
envolvência da comunidade da vila e do concelho. 
 

RoberTo MedeirOs
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Receção do Conde João Cabral e seus servos a um dos casais de namorados na Gala  Mesa de Honra com representantes da Câmara Municipal de Lagoa, Junta de Freguesia de Água de 
Pau e Direcção dos “Quiridos” 

Limusine transportou os casais para o recinto da Gala  
O casal mais velho Virgílio e Laura Cabral [82 anos] 

Um namorado oferece uma flor à namorada antes 
de entrar no Salão de Festas 

Aspecto do Salão da 2ª Gala de Namorados da Vila de Água de Pau 
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 A problemática de Saúde 
Pública com mais impacto na atua
lidade é a infeção pelo novo coro
navírus. As autoridades 
competentes estão a desenvol
ver/adequar planos de contingên
cia para fazer face à situação. 
Aqui pretendo fazer referência às 
informações publicadas pela Dire
ção Geral da Saúde (DGS) e pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), no sentido de contribuir 
para a educação do leitor no que 
respeita ao novo coronavírus e de 
certa forma à gripe A e à gripe sa
zonal. 
O novo coronavírus Covid19, é 
um vírus da família dos Coronaví
rus que causa infeção que pode 
ser semelhante a uma gripe 
comum ou apresentarse como 
doença mais grave, como uma 
pneumonia. 
O vírus pode ficar incubado de 
duas semanas até 24 dias, período 
em que a pessoa está infetada, 
mas ainda não apresenta sinto
mas.  
Os principais sintomas são a febre, 
tosse, dificuldade respiratória, 
falta de ar. 
A transmissão do coronavírus 
pode acontecer pelo ar ou por 
contato pessoal com secreções 
contaminadas, como as gotículas 
de saliva, os espirros, a tosse, o ca
tarro, o contato pessoal próximo 

(toque ou aperto de mão), contato 
com objetos ou superfícies conta
minadas, seguido de contato com 
a boca, nariz ou olhos. 
O diagnóstico do novo coronavírus 
é feito através da análise às secre
ções do trato respiratório. 
Não existe tratamento específico 
até à data. O tratamento é sinto
mático e de suporte.  
Está indicado repouso e hidrata
ção oral, além de algumas medi
das adotadas para aliviar os 
sintomas, em função de cada caso, 
como, por exemplo o uso de me
dicamentos para dor e febre (anti
piréticos e analgésicos).  
Assim que os primeiros sintomas 
aparecerem, é fundamental recor
rer à ajuda médica imediata para 
respetivo diagnóstico e trata
mento. 
Não existe vacina, pelo que a pre
venção passa por evitar a exposi
ção a este vírus. 
As pessoas que possam estar infe
tados e que apresentem sintomas 
devem ligar para o centro de con
tato SNS24 (808 24 24 24), antes 
de recorrer a serviços de saúde, e 
referir sempre o histórico de via
gens, e/ou contato com animais 
e/ou pessoas doentes, seguindo 
as orientações dadas. 
As orientações gerais recomen
dam que sejam tomadas as se
guintes medidas: 
 
 Evitar contato próximo com pes
soas que sofrem de infeções respi
ratórias agudas; 
 
 Evitar contato próximo com ani
mais selvagens e animais doentes 
em fazendas ou criações; 
 
 Realizar lavagem frequente das 

mãos, especialmente após contato 
direto com pessoas doentes ou 
com o meio ambiente, lavandoas 
com água e sabão; 
 
 Adotar medidas de etiqueta res
piratória  tapar o nariz e boca 
quando espirrar ou tossir (com 
lenço de papel ou com o braço, 
nunca com as mãos); 
 
 Evitar tocar mucosas de olhos, 
nariz e boca; 
 
 Utilizar lenços de papel; 
 
 Deitar o lenço de papel no lixo; 
 
 Lavar as mãos logo de seguida e 
higienizar as mãos após tossir ou 
espirrar; 
 
 Utilizar máscara cirúrgica, se a 
sua condição clínica o permitir; 
 
 Não compartilhar objetos de uso 
pessoal, como talheres, pratos, 
copos ou garrafas; 
 
 Manter os ambientes bem venti
lados; 
 
 Restrição social. 

 
Aconselho o leitor a cumprir com 
as medidas de etiqueta respi
ratória para proteção individual e 
da comunidade, bem como a 
manterse informado sobre a in
feção do novo coronavírus. Ainda 
não se conhece muito sobre este 
novo vírus, no entanto estão em 
curso estudos e feitura de vacina 
cujos resultados são fundamentais 
para combater este recente prob
lema de Saúde Pública.  

Dr. João Martins de Sousa  

Novo Coronavírus Covid19
  Rosário 

  Eduardo Manuel Borges Ferreira  
  Nasceu: 08061957 
  Faleceu: 20012020

  Maria Luísa Brilhante de Sousa   
  Nasceu: 21051971 
  Faleceu: 28012020

  João de Deus do Canto Machado   
  Nasceu: 12101970 
  Faleceu: 28012020

  Santa Cruz 

  Maria Alice Rebelo  
  Nasceu: 23061936 
  Faleceu: 21022020

  Água de Pau

  Maria José Mota Cabral  
  Nasceu: 29021948 
  Faleceu: 27012020

  Maria do Nascimento Medeiros  
  Nasceu: 28121930 
  Faleceu: 17022020

  José Fernando Correia Carreiro   
  Nasceu: 11121947 
  Faleceu: 18022020  

  Cabouco 

  João Luiz dos Santos Mota  
  Nasceu: 14101941 
  Faleceu: 02022020

  Ângela de Oliveira Bernardo   
  Nasceu: 03091941 
  Faleceu: 15 022020

Delegado de Saúde de Lagoa 

  Vítor Manuel de Sousa Rego  
  Nasceu: 23011956 
  Faleceu: 03022020

  Maria de Lurdes Melo Soares  
  Nasceu: 28111923 
  Faleceu: 13022020

  António Tavares da Ponte  
  Nasceu: 22071959 
  Faleceu: 16022020

Pub.
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Soluções

Descubra o caminho correto

Descubra as sete diferenças

PASSATEMPO HORÓSCOPO
 
 

 
Carneiro (21/3 a 20/4) 
 
A vida afetiva revela a sua maior 

capacidade de afirmar a sua posição e de 
comunicar de forma clara os seus intentos, 
mas ouça as outras pessoas. 

A nível profissional, o momento 
favorece imenso todo o tipo de contratos e 
acordos que possam impulsionar um 
verdadeiro crescimento da carreira. 

 
Touro (21/4 a 21/5) 
 
A vida afetiva marca a necessidade 

de prestar mais atenção ao plano sentimental 
e, particularmente, às questões relacionadas 
com a sua intimidade. 

A nível profissional, vai conquistar o 
reconhecimento das outras pessoas porque 
está muito capaz de desempenhar as suas 
funções com competência.      

                  
Gémeos (22/5 a 21/6) 
   
A vida afetiva reflete a sua 

capacidade de comunicação que lhe permite 
tratar de questões mal resolvidas e 
estabelecer entendimentos conscientes. 

A nível profissional, atravessa a 
altura ideal para planear cuidadosamente o 
seu futuro. Também pode ser oportuno 
melhorar a sua imagem social.  

 
Caranguejo (21/6 a 23/7) 
 
A vida afetiva atravessa um período 

favorável para o estabelecimento de uma 
relação amorosa muito romântica e 
sustentada pela empatia emocional. 

A nível profissional, durante esta 
fase de crescimento, toda a gente vai 
reconhecer o seu trabalho desenvolvido com 
muita imaginação e eficácia. 

 
Leão (24/7 a 23/8) 
 
A vida afetiva está mais dirigida para 

as suas próprias necessidades individuais, mas 
evite o isolamento e procure partilhar os seus 
sentimentos. 

A nível profissional, provavelmente, 
percorre um excelente ciclo para colocar em 
prática os seus projetos. As deslocações estão 
muito protegidas. 

 
Virgem (24/8 a 23/9) 
 
A vida afetiva evolui positivamente, 

mas procure não controlar tanto os seus 
sentimentos e deixe fluir naturalmente o 
desenrolar da área amorosa. 

A nível profissional, possui a 
estrutura adequada e sente uma sensação de 
tranquilidade que lhe permite agir com 
inteligência em busca de êxitos. 
  

 
 

 
Balança (24/9 a 23/10) 

 
A vida afetiva proporcionalhe 

momentos harmoniosos. Adote uma postura 
equilibrada, ponderada e compreensiva em 
relação ao outro elemento do par. 

A nível profissional, tem todas as 
condições para aproveitar esta época de 
concretizações. Use a sua intuição, tome 
decisões e avance sem receio. 

 
 Escorpião (24/10 a 22/11) 
 
A vida afetiva dálhe a oportunidade 

de evidenciar o seu magnetismo pessoal, 
sentirá muita vontade de mostrar a sua faceta 
sedutora e apaixonada. 

A nível profissional, a conjuntura 
anuncia grandes progressos na carreira e o 
aumento de ganhos financeiros. Aproveite 
para fazer investimentos.  

 
Sagitário (23/11 a 21/12) 
 
A vida afetiva evolui positivamente 

e um contato casual pode alterar os seus 
planos. Aliás, uma nova amizade pode ajudar 
a renovar a sua energia. 

A nível profissional, pode contar 
com uma nova época repleta de 
autoconfiança e de entusiasmo. Aproveite 
para materializar todos os seus sonhos. 

 
 Capricórnio (22/12 a 20/1) 
 
A vida afetiva apresenta algumas 

melhorias, no entanto, precisa de tomar 
medidas firmes para poder alterar a qualidade 
do relacionamento amoroso. 

A nível profissional, a altura é 
indicada para começar algo de novo que lhe 
traga realização pessoal e melhores vantagens 
em termos financeiros.   

 
 Aquário (21/1 a 19/2) 
 
A vida afetiva depende imenso da 

sua habilidade de lidar com algumas situações 
familiares. Mas, mantenha uma atitude 
serena e muito compreensiva. 

A nível profissional, alargue os seus 
horizontes e exponha as suas ideias originais 
para realmente poder alcançar patamares 
elevados na carreira. 

  
 Peixes (20/2 a 20/3) 
 
A vida afetiva percorre uma época 

de novas aventuras românticas. Siga a sua 
intuição e procure estabelecer uma relação 
que lhe traga felicidade.  

A nível profissional, acredite no seu 
potencial intrínseco e não deixe que ninguém 
contrarie os seus planos para poder atingir os 
seus objetivos. 

Astrólogo Luís Moniz 
Site: http://meiodoceucomsapopt.webnode.pt/
Email: rikinhoastro@hotmail.com
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Um destes dias era título 

de primeira página de vários jor
nais e também objeto de destaque 
em outros órgãos de informação, 
uma notícia que a todos devia dei
xar em sentido, no mínimo muito 
preocupados. Na verdade, pensar 
que 70% das chamadas para o nú
mero 112 realizadas nos Açores 
são falsas é alarmante, por um 

lado, e, por outro, revelador de 
algo que, infelizmente, talvez já 
não nos admire: a falta de civismo! 
 
Cada cidadão, no seu dia a dia, 
nunca sabe quando precisará de 
usar este serviço, mas quer ter a 
certeza que ele funciona e dará as 
respostas necessárias em tempo 
útil para as mais diversas situações 
de emergência. Exigese ao estado 
e a toda a cadeia deste serviço que 
assim seja para segurança de 
todos. Assim, como se explica que 
se ocupe este serviço com chama
das falsas? Como podemos enten
der que haja pessoas, sejam elas 
mais novas ou mais velhas, capa
zes de ocupar um serviço de emer
gência com atos a que não me 

atrevo chamar de brincadeira? Tal
vez sejam as mesmas pessoas que 
gostam de se divertir vandalizando 
mobiliário urbano, ou ainda a da
nificar tantos sinais de trânsito, ou 
que continuam a semear lixo por 
tantos espaços, e outros exemplos 
que se poderiam dar que são bem 
reveladores de que há gente que 
ainda não percebeu o que é viver 
em sociedade. 
 
É bem possível que um dia, algum 
dos que usou a linha de emergên
cia para explanar a sua imbecili
dade venha a precisar de ser 
assistido e o socorro demore por
que os recursos estavam ocupados 
com barbaridades semelhantes. 
Irão chover reclamações! É ver

dade que nunca saberemos quem 
são os responsáveis, mas não é 
menos verdade que todos temos a 
obrigação de alertar e reagir. É 
preocupante a indiferença cres
cente que nos assola perante tan
tos atos que em nada dignificam a 
condição de ser “CIDADÃO”! 
 
São cada vez mais as ações de for
mação para a cidadania, de sensi
bilização para as regras da vida em 
sociedade. Nunca como agora se 
viram tantas ações objetivas neste 
sentido: é nas escolas, é nas autar
quias, é nas instituições que de 
algum modo lidam na formação de 
crianças, jovens e adultos. Con
tudo, parece que quanto mais se 
pugna pela observância das nor

mas da vida em sociedade, maior 
é a resistência para que o civismo 
seja um comportamento natural. 
Talvez esteja na hora de focalizar 
esta luta num espaço formativo de 
excelência: a Família! Não falta in
formação, não faltarão oportuni
dades, e, em cada lar, cada um 
deverá ser o primeiro agente da 
formação para a cidadania, come
çando por dar o exemplo! Talvez já 
estejam a pensar “ Já faço isto! 
Em minha casa já é assim!” Exce
lente! Então, talvez na casa ao lado 
ainda não seja assim e por isso é 
que nos perguntamos com fre
quência – Civismo, por onde 
andas? 
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Google local numa aldeia global 

 
O ano era de 2016 

quando recebi uma chamada 
de um grande amigo que vivia 
e trabalhava no Vietname. Per
guntavame o que achava 
sobre a possibilidade de regres
sar a Portugal para começar um 
novo projeto de Rádio digital 
em Ourique, lá bem no interior 
do Alentejo – uma comunidade 
que muito me faz lembrar a 
Lagoa. Disselhe, sem pensar 
muito, mas com muita sinceri
dade, o que achava. E o pri
meiro exemplo que lhe dei para 
mostrar o quanto essa ideia me 
agradava foi o Diário da Lagoa 
(DL). Ainda hoje não mudei de 
opinião. Vivo, estudei e traba
lho em Lisboa há sete anos. 
Desde criança que me lembro 

de ver notícias com atenção, 
sobretudo as regionais e nacio
nais: começava com o Pedro 
Moura no “Bom dia Açores” 
logo de manhã, antes de ir para 
escola; o telejornal ao jantar e 
a RTP Açores logo a seguir. Meu 
pai não deixava que se mu
dasse essa rotina (na altura não 
me agradava, mas hoje agra
deçolhe por isso). Mais tarde 
surgiu o interesse pelo interna
cional. E depois o local, no qual 
entra o DL. Na década de 60 
McLuhan desenvolveu o con
ceito de “aldeia global”, que ge
nericamente remetia para a 
ideia de se produzir e consumir 
notícias (informação, imagem, 
conteúdos) numa audiência 
global e interconectada, reali
dade que se materializou e ex
pandiu com a Internet. No 
entanto, se mesmo ao longe 
continuava atento ao que nos 
Açores se passava, mais difícil 
era seguir com atenção o que 
acontecia na minha freguesia e 
arredores, mesmo com a inter
net na algibeira. Saramago 
dizia que «é preciso sair da ilha 

para ver a ilha». De facto, quem 
sai não só vê melhor a ilha 
como sente uma vontade inco
mensurável, alavancada pela 
infinita saudade, de querer 
saber mais sobre os Açores, 
sobre São Miguel, a Lagoa e (no 
meu caso) Santa Cruz. O DL 
tem sido, por isso, ao longo 
destes anos, o meu (nosso) 
Google local, comunicando a 
realidade da Lagoa e dos Aço
res para o mundo, concreti
zando na perfeição o que 
McLuhan idealizou. Tem sido o 
nosso embaixador virtual junto 
de estudantes em Portugal 
continental e das nossas comu
nidades pelo Canadá ou EUA. 
Porque no meio da confusão 
que é a vida nas grandes capi
tais e ao mesmo tempo que se 
entra no metro em Lisboa, sabe 
bem saber se o Operário ga
nhou ou perdeu, sabe bem 
saber que se vai fazendo umas 
malassadas na Ribeira Chã ou 
se vai comendo umas sopas do 
Espírito Santo em Água de Pau. 

Alexandre Oliveira  

Civismo, por onde andas? 

Para o povo cristão, o mês 
de março é dedicado a São José, o 
carpinteiro de Nazaré, guardião de 
Jesus Cristo e de sua mãe. A Igreja 
olha com ternura para José, pois, para 
além de ter abraçado uma missão tão 
nobre, toda a sua vida é um exemplo 
a seguir. Eu diria que São José é o Pai 
dos Pais. 
Gostaria de destacar uma das suas 
virtudes: a sua capacidade de escutar. 
Embora a Bíblia não nos fale muito de 
São José, o que nos diz é suficiente 
para percebermos que na sua vida, 
mais do que as palavras, imperam o 
silêncio e os gestos. Cumprese nele 
o primeiro mandamento.  
No livro do Deuteronómio, a mais an
tiga versão da proclamação dos man
damentos na Bíblia começa por nos 
dizer:  Escuta Israel! (Dt 5,6). Por
tanto, o primeiro mandamento não é 
ver, nem sentir, nem falar, mas sim es
cutar. Escutar implica sair do “eu” 
para dar lugar ao “tu” e isto só poderá 
acontecer no silêncio e no reconheci
mento do outro. Até mesmo para me 
escutar terei de “fazer silêncio” pois 
só assim acolherei o que me é trans
mitido no santuário da minha cons
ciência.       

João Ponte  

Um Coração que saiba escutar

Rodrigo Oliveira
Assessor na Assembleia da República

Professor

Padre

Isto implica colocar de parte raciona
lizações, critérios e preconceitos. O 
verdadeiro silêncio abrenos à escuta 
atenta do outro. Infelizmente, a vir
tude que destaquei em São José é um 
dos parentes pobres dos nossos dias. 
Falase demasiado, mas escutase 
muito pouco. 
A Bíblia diznos que o rei Salomão 
quando subiu ao trono, muito jovem 
e inexperiente, pediu a Deus um co
ração sábio, ou seja, um coração 
capaz de escutar e de discernir o bem 
do mal. Foi este “coração” que São 
José acolheu. Que todos nós, pais e 
filhos, padres e governantes, o imite
mos no silêncio e na escuta. 


