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Cinco forças políticas disputam corrida
à Câmara Municipal de Lagoa
Lagoenses são chamados às urnas para escolher quem irá dirigir os destinos do concelho. Pela primeira vez, nos boletins de
voto da autarquia, irá constar o BE e o Chega, para além do PS, da coligação PSD/CDS-PP/PPM e da CDU Pág. 10
FOTO DL

Baía de Santa
Cruz renovada
Primeira fase das obras
está concluída.
Intervenção tem sido
contestada pela oposição
Pág. 2

O que faz o
roupeiro de
um clube de
futebol?
Bento é quem cuida da
roupa dos jogadores do
Operário há 25 anos
Pág. 7

Rodrigo é
surdo, quer ser
ativista e usa a
música para se
expressar
Vídeo onde interpreta o
Hino dos Açores tem mais
de 30 mil visualizações
Pág. 6
PUB.

Pandemia trava abandono de animais no
concelho. Adoções aumentaram ligeiramente
Pág. 3
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Concluída primeira fase da renovação da Baía
de Santa Cruz
Requalificação custou 360 mil euros à autarquia sendo esta a primeira de três fases. Análises à
água, realizadas pelo município, revelam-se favoráveis à prática balnear
FOTO DL

SOFIA MAGALHÃES
COM CLIFE BOTELHO

São 10h30 e ouvem-se os
sinos da igreja de Santa Cruz. Saltam
à vista os muitos trabalhadores da
Câmara Municipal de Lagoa (CML)
que ultimam os retoques finais para
deixar a emblemática Baía de Santa
Cruz o mais apelativa possível para
a inauguração do dia seguinte, sábado, 7 de agosto. A temática do natural, a madeira que se transforma
em parqueamento para as bicicletas,
as plataformas que servem para usufruto dos banhistas bem como para
colocarem os seus guarda-sóis, espalham-se ao longo do espaço que
serpenteia a vegetação ali agora colocada.
Maria do Espírito Santo, 65 anos, faz
a sua caminhada diária naquele que
é o novo espaço de lazer e de banhos na costa lagoense. Questionada pelo Diário da Lagoa (DL) sobre
a obra prontamente afirma: “tenho
visto turistas a tirar fotos e a apreciar
o espaço” que “está maravilhoso, até
apetece sair de casa e dar uma voltinha”.
Contente pelo facto do local já não ter
muito movimento “daquilo que a
gente sabe, de pessoas que não
prestavam que vinham para aqui, isto
era uma pouca vergonha”, garante.
A preocupação demonstrada pela
santacruzense sobre a segurança do
novo espaço leva-a a afirmar que
“aqueles que estão conscientes” irão
respeitar o espaço e sugere “que isto
devia ter alguém a vigiar”.
Sentado num dos muros a observar
a azáfama do movimento dos trabalhadores e da retroescavadora encontramos José Soares, 60 anos,
que diz que “está belíssimo, é ótimo
para depois passear.”
A intervenção na Baía de Santa Cruz
foi dividida em três fases e a inauguração de sábado passado foi a primeira. Segundo o vereador Nélson
Santos a “segunda fase do projeto
vai ser candidata a fundos comunitários”. No âmbito da reabilitação urbana, só poderá ter início após a
aprovação desse fundo e o “lançamento do concurso para a sua construção”. Questionado pelo DL, o
autarca assegura que o projeto poderá custar no seu todo cerca de 360
mil euros.
Devido às obras na Baía fomos tentar perceber como tinha ficado resolvida a polémica do saneamento. O
vereador assegura que “quando isso

taca Carina Costa.
A nova zona balnear de Santa Cruz
tem um circuito com cerca de dois
quilómetros entre zona de relva e vegetação, sempre ao lado do mar. Ao
longo da costa, foram criados vários
solários em madeira e uma a zona
com casas de banho e duche para
usufruto dos banhistas.

Obra contestada pela
oposição

Obra inclui solários em madeira, bancos, casas de banho e um circuito de dois quilómetros
foi trazido a público, se calhar pelas
circunstâncias do ano em que estamos de eleições autárquicas. Nós
não temos aqui saneamento a céu
aberto, isso não existe, o que nós
temos aqui é uma estrutura que é
uma estação elevatória, que faz parte
do sistema de saneamento da cidade”.
O responsável pela pasta do ambiente da CML explica que “todas as
estações elevatórias têm um bypass", portanto "trata-se na verdade
de um sistema de recolha de águas
pluviais. Sempre que chove aquele
tubo recolhe as águas desta estrada
sendo usado em situações de necessidade de urgência”. Trata-se de um
tubo que impede que haja um transbordo das águas pluviais para o mar.
Depois desta última intervenção,
esse transbordo acontece na mesma
mas para um sumidouro que é uma
“fossa” no terreno. De acordo com
Nelson Santos, só em caso de emergência e de falta de manutenção é
que pode vir a chegar ao mar.
No final da tarde de sábado e após a
inauguração, abordamos Ana Santos
de 39 anos e João Santos de 45
anos, um casal que estava a apreciar
o novo espaço. Ao DL disseram que
esta “é uma mais valia porque estava
um pouco desprezada. É também
um entretenimento para as crianças
agora no verão, uma zona para podermos passar um bom bocadinho.”
Ana Santos elogia o espaço mas

João diz que necessita de ter mais
”um bocadinho de praia” mas também diz que “o que temos já está
muito bom.”
O filho mais velho, Martinho Santos,
diz que gostou muito da zona mas
que “gostava que tivesse baloiços
para brincarmos.”

Materiais utilizados podem
ser recolhidos no inverno
Uma das figuras responsáveis pela
realização do projeto foi Liliane Barros. A arquiteta, nasceu em França.
Na infância mudou-se para o Porto
mas agora reside em São Miguel.
Refere que quando viu o espaço
olhou “já com o objetivo de requalificá-lo" e “agarrar todo o potencial
ambiental e paisagístico que já existia“.
A arquiteta explica que “esta primeira
fase é a requalificação da Baía, dos
espaços exteriores e dos jardins. A
segunda fase será um edifício que
está pensado para aqui e que é um
edifício de apoio à área balnear, uns
balneários com uma sala, espécie de
“smart quiosque”, uma sala polivalente ligada às tecnologias, aberta à
comunidade, que está virada para o
mar e que pode ser um espaço multifuncional, aberto à comunidade para
eventos culturais, para ações de sensibilização para crianças, exposições
de artistas daqui da região”. A terceira
fase passa pela requalificação da

zona norte da Baía.
Ao descrever o projeto diz que “ele
brota da terra e à medida que se vai
aproximando do mar vai ganhando
altura. É um edifício que será revestido em madeira também sendo que
o primeiro grande impulsionador foi o
edifício” que será construído.
Um dos principais critérios apresentados pela arquiteta e pela engenheira Carina Costa visam tornar o
“espaço o mais próximo do seu estado selvagem” e a promoção da “utilização de materiais que pudessem
ser facilmente removíveis” no inverno.
Carina Costa, furnense e responsável pelo jardim do Parque Terra Nostra, mostrou-se “um pouco
apreensiva porque a zona é sempre
difícil para construir um jardim devido
à proximidade do mar”. Salienta que
a escolha das plantas teria de ser
algo muito bem feito devido à “dificuldade das plantas se adaptarem” ao
espaço costeiro.
“Pensei logo na criação daqueles relevos junto à costa da linha da água.
Na altura a ideia principal foi criar relevo para criar ali alguma estética
mais atraente para não ficar com um
ar de campo de futebol ou de golfe, e
por outro lado a proteção de algumas
plantas mais próximas do mar. A ideia
dos montes e depois das rochas também foi para criar algum interesse ao
longo do passeio para as pessoas
não verem só relva e plantas”, des-

A inauguração do sábado contou
com a presença da presidente da
CML, Cristina Calisto bem como do
presidente da Junta de Freguesia de
Santa Cruz, Sérgio Costa, e demais
membros ligados ao poder local. A
cerimónia, que seguiu o protocolo sanitário imposto pela pandemia, contou ainda com a presença da
Filarmónica Estrela D' Alva e dezenas de curiosos que aproveitaram o
momento para conhecer o novo espaço.
O local tem sido alvo de preocupação
por parte da oposição. O PSD e a
JSD da Lagoa questionaram a CML
sobre o “escoamento de águas residuais e respetivo esgoto que desagua para o mar”. Os sociais
democratas consideram que “é essencial estabelecer prioridades,
sendo emergente resolver primeiro a
situação daquele escoamento de
águas residuais, em vez de habilitar
no imediato uma zona balnear”.
Uma semana depois da inauguração
do espaço, a autarquia decidiu interditar a Poça da Ralhoa de forma “preventiva” devido ao “relato de uma
pequena avaria numa das bombas
da Estação Elevatória”. Dois dias depois, a 17 do mesmo mês, a CML
anunciou a retirada da interdição a
banhos depois de receber o resultado das análises efetuadas à água,
que demonstraram “valores em conformidade com a prática balnear”.
A autarquia salienta que decidiu “solicitar a avaliação por parte da empresa de manutenção da Estação
Elevatória e análises à qualidade da
água daquela poça”, sendo que na
ocasião “veio a apurar-se que a Estação Elevatória não ultrapassou a
sua capacidade de bombagem,
mesmo com o período de inatividade
de uma das bombas, e por isso nenhuma água residual atingiu o ponto
de saída de emergência (bypass)”.
Em comunicado, a CML lamenta
“profundamente, o aproveitamento
político que decorreu sobre uma decisão preventiva e cautelar tomada
pela autarquia”.
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A pandemia fez
aumentar o número
de animais
abandonados na
Lagoa? “Antes
pelo contrário”
Carlos Mota, Miguel Amaral, Sara Tostões, Mário Vaz e Leandro Ponte são os responsáveis por
cuidar diáriamente de Anette (aqui na companhia de Sara) e de todos os animais do CRO

O veterinário municipal frisa que o número de animais abandonados não aumentou e que
devido à pandemia até se sentiu um ligeiro aumento nas adoções. Este mês arranca uma
nova campanha de esterilização
RUI PEDRO PAIVA

Ao longo dos últimos
meses, um conjunto de notícias revelou que o abandono de animais aumentou em várias zonas do país,
uma consequência paralela das profundas fraturas sociais provocadas
pela pandemia da covid-19.
Pode ainda ser cedo para cantar vitória, uma vez que há até quem diga
que os efeitos mais dramáticos da
crise ainda estão por vir, mas na
Lagoa, ao contrário do que aconteceu em tantos outros territórios, não
se registou um aumento do número
de animais abandonados. É o que diz
o veterinário municipal, Miguel Balacó Amaral.
“Temi que nos períodos de confinamento houvesse um aumento
grande de animais abandonados.
Felizmente, aqui na Lagoa, só para
falar da Lagoa, não tenho essa perceção, antes pelo contrário”, afirma
em declarações ao Diário da Lagoa
(DL).
Apesar de ser difícil de quantificar, a
perceção de quem está no terreno
revela que a pandemia até levou
muita a gente a procurar um animal
de companhia. Consequências do teletrabalho, que motivou um estilo de
vida mais sedentário e transformou
os lares domésticos no principal espaço do dia a dia.
“Houve pessoas que por estarem
tanto tempo em casa ou em teletrabalho passaram a trabalhar de casa,
talvez por isso tenham tido a necessidade de arranjar um animal de
companhia, mas isso sou eu a especular”, afirma, acrescentando, tam-

bém, que “talvez a presença” dos filhos em casa possa ter motivado a
procura por um animal.
Este aumento da procura terá consequência ou será um epifenómeno?
Só o futuro o dirá. “Se agora vamos
ter o reverso da medalha e agora as
pessoas vão aparecer a dizer que já
não querem e não podem manter o
animal? Não sei dizer. Tenho algum
receio disso também”, reconhece o
responsável.
Mas enquanto o futuro pós-pandémico – apesar de cada vez mais próximo – continuar imprevisível, já
existem alguns fenómenos diferentes
do habitual registados nos últimos
meses. Um deles: muita gente tem
recorrido ao Centro de Recolha Oficial de animais da Lagoa (CRO) por
se estar a mudar para uma habitação

“

“Temi que nos
períodos de
confinamento
houvesse um
aumento grande
de animais
abandonados”

mais pequena. “Estão a passar de
uma habitação com condições para
ter animais de companhia e vão para
apartamentos mais pequenos ou
para quartos de familiares, onde não
têm condições para terem o animal
de companhia que tinham antes”, explica.
Se as razões para tal fenómeno
podem ser explicadas pelas circunstâncias económicas, existem outras
tendências “muito mais estranhas”,
para as quais é difícil encontrar uma
justificação, reconhece o veterinário
municipal. “Outro fenómeno que
tenho notado, esse já estranho um
bocado, é que continua a haver interesse na adoção de determinados
canídeos, cães de algumas raças
mais pequenas, e ao contrário do que
eu esperava tem sido muito difícil a
adoção de gatos”.

Um canil cheio com 73
animais
Miguel Balocó Amaral lembra também que desde o início da pandemia
da covid-19 a Câmara Municipal de
Lagoa lançou um programa que assegurava o alojamento provisório a
animais de companhia no caso de
doença, incapacidade ou isolamento,
dos donos. Um recurso que, “felizmente”, não chegou a ser solicitado.
Para Balocó Amaral, o facto de a
Lagoa não ter registado um aumento
do número de animais abandonados
não é mera coincidência: é resultado
das políticas seguidas nos últimos
anos no concelho. Indo a números:
em 2020 entraram no canil da Lagoa
97 animais. Nos anos de 2017 e
2018, o número de entradas foi su-

perior a 500.
“Importa destacar as sucessivas
campanhas massivas que temos
feito, quer de identificação animal,
quer de castração de animais, temos
intervido muito a montante”.
Palavra do homem que é veterinário
municipal do concelho desde 2004 –
com um pequeno interregno entre
2012 e 2013, período, onde, ainda
assim, continuou a apoiar as políticas
animais no município. Um exemplo
concreto espelhado pelos dados é o
número de animais esterilizados no
último ano, superior a 650. “O ano
passado nós castramos 653 animais,
isso era mais ou menos o número de
animais que iam parar ao canil em
2004, 2005 e 2006”.
Em 2021, as castrações já abrangeram cerca de 280 animais. Números
registados ainda antes do lançamento de uma nova campanha de
esterilização, que vai arrancar “garantidamente” em setembro. Após a
campanha, o veterinário municipal
prevê que o número deste ano seja
semelhante ao do ano passado.
“Este ano vai pelo mesmo caminho
do ano passado: vamos intervir em
600 ou 700 animais, o que é muito
significativo num concelho com perto
de 15 mil pessoas”, assinala, explicando a importância de manter o
acompanhamento dos animais domésticos: “os animais sendo identificados, vacinados e esterilizados não
vão ter reproduções indesejadas”.
Um trabalho sustentando ao longo de
anos, defende, e que tem acompanhado a “diferença gigantesca” da
postura da sociedade em relação aos
animais – “para o bem e para o mal”.
“Não há termos de comparação em

relação a tudo: à própria postura das
populações, dos detentores dos animais e à evolução dos serviços oficiais”, diz, recordando que quando
assumiu o cargo pela primeira vez
“não existia canil municipal devidamente licenciado”.
Outra diferença reside no abate dos
animais de companhia ou errantes,
que atualmente já é proibido, uma
“questão que já não se coloca” em
“nenhum canil da ilha de São Miguel”,
assegura.
Também se sente diferença no número de animais recolhidos da via
pública. Há uns anos “muito poucos
animais eram reclamados pelos detentores”, pelo que a maioria acabava
abatida. Agora, a “situação evoluiu
muitíssimo”.
“Nós de milhares de animais recolhidos da via pública passamos para
dezenas. Eu tenho o canil cheio, mas
é porque o canil é finito. Situações em
que os animais não são reclamados
são muito poucas e muito poucos
são os animais não identificados”.
Atualmente, o canil da Lagoa tem 73
animais: 52 cães e 21 gatos.
Ainda assim, Miguel Balocó Amaral,
que rejeita “fundamentalismos”, advoga que “há muito para fazer”
quanto ao bem-estar animal. A começar pelas pessoas que “despejam” os
animais no canil e que pensam que
um animal “pode estar acorrentando
a uma corrente de meio metro apesar
de ter o prato cheio de comida”.
“O que é que ainda falta fazer? É
fazer com que o centro de recolha
não fosse necessário. Já viu a evolução civilizacional que significaria?”. A
questão fica no ar: porque o sonho,
mesmo que utópico, comanda a vida.
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Rodrigo nasceu surdo
mas usa a música para
fazer ouvir a sua
comunidade
“Sou surdo, mas, como surdo, consigo sentir a
música. Consigo senti-la através do ritmo, das
batidas e das vibrações do chão, que fazem com
que eu consiga sentir a música”, afirma Rodrigo
Furtado. Vídeo onde interpreta o hino dos Açores
tem mais de 30 mil visualizações
Rodrigo Furtado tem 18 anos e quer ser “ativista político”

INÊS LINHARES DIAS

Rodrigo nasceu surdo, mas
a música tem vindo a ocupar uma importância crescente na sua vida. Por
isso aceitou o repto da sua intérprete,
quando esta lhe sugeriu que participasse no concurso “Jovem Autonomia”, promovido pela Direção
Regional da Juventude (DRJ), que
convidava os jovens da região a interpretarem o hino dos Açores.
Venceu a Estudantina Universitária
dos Açores, com uma “interpretação
sublime” do hino, lê-se na página de
Facebook da DRJ. A interpretação
que mereceu o grande prémio conta
mais de 20 mil visualizações. A versão em língua gestual, de Rodrigo
Furtado, conquistou o “prémio especial de interpretação mais original” e
conta já com quase 30 mil visualizações, mais do que a que venceu o
concurso.

“O prémio foi importante,
mas a marca principal é
mostrar a língua gestual”
“Não podemos ficar na retaguarda.
Foi uma forma diferente de mostrar o
hino dos Açores”, conta, acrescentando que esta participação foi “muito
positiva”.
“Sinto-me muito orgulhoso, porque
quero que as pessoas saibam que
existem os surdos e que podemos
todos comunicar. É também uma
forma de sensibilizar a comunidade”.
Para Rodrigo, o papel central da música começou a construir-se em
2018, ano em que atuou, pela primeira vez, no festival Tremor. A 9 de
abril de 2019, Rodrigo Furtado vol-

tava a subir ao palco no mesmo certame, desta feita com honras de
abertura da última edição antes da
pandemia, no Teatro Micaelense.
Não ia sozinho, bem pelo contrário.
Aquele que foi um dos concertos
com maior afluência daquela edição,
em público e em artistas, teve como
protagonistas alguns utentes da Associação de Surdos da Ilha de São
Miguel, acompanhados pela Escola
de Música de Rabo de Peixe, num
espetáculo desenhado e desenvolvido pela ‘ondamarela’. Naquele dia,
ecoou no Teatro Micaelense uma
mensagem de inclusão, que ficou
gravada nos que lá estiveram: “Nenhum homem é uma ilha”, ouvia-se
e sentia-se.
Três anos depois, Rodrigo, hoje com
18 anos, vai voltar ao Tremor, numa
edição adiada, que se realizará de 7
a 11 de setembro, em São Miguel.
Aquele primeiro contacto com a música “foi uma experiência, uma aprendizagem. Senti-me muito bem com
isso. Senti que as pessoas estavam
sensibilizadas com a música, com os
surdos. Foi espetacular”.
Antes de pisar as tábuas de uma das
maiores e mais prestigiadas salas de
espetáculo dos Açores estava “um
bocadinho nervoso”, confessa, mas
acabou por ser “fantástico”.
“Senti que podia ter algumas falhas,
mas, como praticámos antes de ir
para lá, foi emocionante”.
“Sinto também que a música me
tranquiliza. Quero aprender mais coisas com a música. Não pretendo ser
um profissional, mas quero continuar
sempre a ter essa ligação com a música”, garante.
Desde que começou, em 2018, essa
ligação “ficou”, realça. E é também
por esse meio que dá os primeiros

“

“Sinto também que
a música me
tranquiliza. Quero
aprender mais
coisas com a
música. Não
pretendo ser um
profissional, mas
quero continuar
sempre a ter essa
ligação com a
música”

passos no ativismo, um objetivo de
vida, dando visibilidade à comunidade surda.
É assim, com música, que vai dando
os primeiros passos em direção ao
futuro. Rodrigo quer ser “ativista político” e lutar “pelos direitos das pessoas surdas”, destaca.
Porque “nenhum homem é uma ilha”,
o percurso é feito com os olhos postos na Europa, em Bruges, na Bélgica. O seu objetivo é cursar Estudos
Transatlânticos, no Colégio da Europa.
Quer fazê-lo, porque lhe interessam
as questões políticas, mas também
“para tentar ajudar a Região Autónoma dos Açores”, diz.
Um primeiro passo já está dado, com
o exame de economia feito. “Foi difícil… Pensei que ia ser mais fácil.
Perdi tempo, possivelmente não vai
ser uma nota muito boa”, confessa.
“Mas sinto-me bem e tenho de aceitar que, às vezes, as coisas não correm tão bem como esperamos. É
importante as pessoas aceitarem as
suas falhas, ao longo da vida, ir adaptando”.
Para já, quer terminar o ensino secundário na área que escolheu, a de
Ciências Socioeconómicas, mas
pondera voltar atrás para fazer disciplinas de Humanidades que lhe
darão acesso ao curso que deseja
completar, como História.
As dificuldades são muitas e a comunicação ainda é uma barreira, reconhece, “porque a maioria das
pessoas não sabe língua gestual”.
Para marcar esta entrevista com o
Diário da Lagoa, foram precisas seis
tentativas, para conjugar as disponibilidades dos intérpretes, tendo
mesmo havido um cancelamento no
próprio dia, porque a intérprete teve

de acompanhar uma criança surda
ao hospital. Essa é uma das primeiras coisas que Rodrigo quer mudar:
o “acesso à saúde, o acesso à educação” e a todos os outros “serviços
públicos”.
“Tem de haver equidade de direitos
entre os cidadãos ouvintes e surdos.
As pessoas deviam-se sentir bem integradas na sociedade. Um dos problemas que existe é, por exemplo,
um surdo que vá parar ao hospital,
devia ter direito a um intérprete sem
ter de pagar, porque se tiver de levar
um intérprete, terá de o procurar e ser
responsável por ele”, destaca.

Surdos sem direito a
intérprete para acesso a
serviços públicos
Mas o problema de comunicação
também se deve resolver por outra
via: “Tanto os surdos como os ouvintes devem todos saber língua gestual”, frisa.
“A nossa primeira língua é a língua
gestual. Para os ouvintes, por exemplo, a segunda língua é o inglês, para
nós, a nossa segunda língua é o português. A língua gestual devia ser obrigatória, da mesma maneira que se
ensina inglês”.
Outra das suas reivindicações é que
toda a programação na televisão
tenha, pelo menos, legendagem,
quando não for possível ter intérprete.
Até lá, Rodrigo Furtado vai trilhando
o seu caminho, com os olhos postos
na Europa e o coração ancorado nos
Açores. Mas, antes, há a música,
com mais um espetáculo do Tremor,
marcado para o dia 10 de setembro.
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Bento, a peça-chave de um trabalho invisível
no Operário
É roupeiro do clube lagoense há 25 anos. O Diário da Lagoa quis saber quem é e o que faz
alguém que todos conhecem mas cujo trabalho passa muitas vezes despercebido
FOTO DL

SOFIA MAGALHÃES
COM CLIFE BOTELHO

Chegámos ao campo João
Gualberto Borges Arruda, na freguesia do Rosário, na Lagoa, por volta
da uma da tarde de uma terça-feira
de agosto. Bento Martins, 52 anos, já
lavava o equipamento de treino e de
jogo do plantel principal do Operário
para o treino do dia seguinte. Àquela
hora apenas ouvem-se as ondas do
mar e as cinco máquinas da lavandaria a trabalhar. Bento cresceu na
Lagoa e é colaborador do Operário
há 25 anos. Trabalha ao som do seu
rádio antigo, que repousa numa das
prateleiras da lavandaria, por baixo
da fotografia da filha que afixou na
parede. “Esta é a minha casa, gosto
muito do que faço”, começa por contar.
João Ventura, 27 anos, é jogador do
Operário e esteve na formação do
clube durante mais de dez anos. Em
conversa com o Diário Lagoa (DL)
não tem dúvidas de que Bento é a
alma do clube e “um autêntico fabril”.
O extremo direito diz que “o Bento é
uma pessoa especial, gosta de fazer
partidas aos novos jogadores, e de
certa forma ele influencia a nossa
performance de uma forma positiva”.

Mas o que faz exatamente
o roupeiro de um clube de
futebol?
Bento é o primeiro a chegar e isso implica vir logo de manhã durante toda
a semana e, ao fim de semana, nos
dias em que há jogo. Depois de abrir
os portões e ligar as luzes dos diferentes espaços, o roupeiro do Operário dedica-se a preparar cada um
dos cestos vermelhos, numerados,
que os jogadores levam depois para
o balneário. Em cada um está o equipamento que foi lavado, cuidado,
seco e passado a ferro pelo roupeiro

Bento Martins tem 52 anos e é sempre o primeiro a chegar e o último a sair
fabril no dia anterior. São dezenas de
peças de roupa, todos os dias, que
passam pelas máquinas de lavar e
secar do clube lagoense. Tem sete irmãos e começou a trabalhar aos 14
como carpinteiro: “as mamãs e os
papás não tinham dinheiro e tínhamos de trabalhar”, conta Bento. Trabalhou na discoteca “Cheers”, na
Atalhada, “até encontrar uma coisa
melhor e encontrei o Operário”.
Desde então “o gosto pelo clube” fêlo ficar ligado ao futebol lagoense,
uma ligação sobretudo “pelas pessoas”.
O trabalho multiplica-se até tarde.
“Ontem recebi cestos à meia-noite”,
conta. Bento é o primeiro a chegar e
o último a sair. Só depois do jogo ou
dos treinos, e de todos abandonarem
os balneários é que Bento também
pode ir descansar. Garante que tra-

balho, nunca lhe falta: “trato de tudo
sozinho, veteranos, seniores, juvenis,
juniores”. Na conversa que foi tendo
com o DL, mostrou que “quem tem
gosto vai a Roma”, brinca: “vocês
sabem muito bem aquilo que eu
faço”, diz citando as conversas que
tem com quem faz parte do clube lagoense.
Após o habitual treino matinal,
ouvem-se os pitons no cimento que
liga o campo aos balneários e a respiração ofegante dos jogadores que,
depois da prática desportiva, alinham-se à vez para realizar o que se
segue: tratamentos musculares,
tomar duche e dar a roupa a Bento
que trata de a pôr como nova para
mais uma partida. À hora a que entramos na lavandaria onde se encontram
diretores
desportivos,
massagistas e outros colaboradores

do clube com os olhos rasgados de
sorrir. Felizes porque fazem o que
gostam mas também por estarem
uns com os outros, num ambiente
profissional mas, simultaneamente,
tão familiar.
Outro papel importante que Bento
tem é a interação que cria e o “bom
ambiente”, descrito por todos, sobretudo com os jogadores. Daniel tem
28 anos é um dos que integra o plantel sénior. Conhece Bento há 14 anos
e diz que ele tem um papel fundamental de integração: “quando vêm
jogadores novos ele integra-os muito
bem, normalmente com brincadeiras
e partidas” diz em tom de gargalhada.
Gonçalo Silva, hoje com 23 anos, é
um dos ex-jogadores do Clube Operário Desportivo e conta que o roupeiro da equipa é “uma pessoa muito

divertida que gosta muito de ajudar
os outros e que é muito trabalhador”.
Quem priva com ele conta que é uma
referência, que os “ajuda em tudo”.
Como em todas as estruturas existe
uma hierarquia mas, na maioria das
vezes, não há rótulos e a igualdade
prevalece. Até mesmo o diretor desportivo do escalão sénior, Wivisson
André, 44 anos, confessa: “o Bento é
mesmo o símbolo do clube. Já passei por muitos clubes e é um profissional como nunca vi. Vamos
preservá-lo até onde pudermos, para
além do bom profissional que é, é um
excelente amigo”.
O desporto tem um papel central no
desenvolvimento das crianças. Atualmente o Operário tem 80 crianças e
jovens nos seus escalões de formação, que vão desde os traquinas aos
juniores, uma faixa etária que vai
desde os 5 aos 17 anos.
A ligação de Bento aos mais jovens
começa cedo e muitas vezes prolonga-se por anos. O roupeiro do
Operário diz mesmo: “criei muitas
crianças aqui”.
Com os números da obesidade infantil a aumentarem, onde nos Açores uma em cada em três crianças
tem peso a mais, a atividade física
assume um papel essencial na promoção da saúde e no desenvolvimento dos mais jovens.
O Clube Operário Desportivo desde
muito cedo aposta nas suas camadas jovens. Com sede no Rosário, foi
fundado em 1948 tendo como princípios a promoção do fairplay dentro e
fora de campo, o respeito mútuo e a
responsabilidade.
Em declarações ao DL, a direção do
clube diz que existe “uma responsabilidade social principalmente com as
crianças da zona local” sendo necessário motivá-las e “mostrar-lhes que
existem uma imensidão de oportunidades, mas que é necessário trabalhar por elas”. E em suma, Bento
lembra que, como em tudo na vida,
“a gente tem de ter gosto nisto”.
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Cinco opções, uma escolha. Quem vai
governar a Lagoa nos próximos quatro anos?
FOTO DL

RUI PEDRO PAIVA

Cinco candidatos. Cinco
opções. Um lugar em disputa. Já são
conhecidos os candidatos à Câmara
Municipal de Lagoa para as próximas
eleições autárquicas de 26 de setembro.
A atual presidente, a socialista Cristina Calisto, candidata-se a um segundo mandato. António Vasco
Viveiros, economista e deputado regional do PSD/Açores é o candidato
da coligação PSD, CDS e PPM. O
BE aposta no economista Mário Rui
Pacheco. Já o Chega candidata José
Pacheco, atual deputado do partido
no parlamento regional, enquanto a
CDU candidata Ricardo Tavares.
Não será arriscado dizer que o PS é
o favorito à vitória na Lagoa nas próximas autárquicas: não só detém
atualmente o poder, como o concelho
já se tornou num bastião socialista.
Cristina Calisto, formada em Comunicação Social, e também presidente
da Associação de Municípios dos
Açores, preside ao município da
Lagoa desde 2015, altura em que
substituiu João Ponte.
Os resultados das últimas eleições
autárquicas ajudam a perceber o
peso do PS no concelho. Em 2017,
os socialistas arrecadaram 70,17%

Eleições autárquicas têm data marcada para o dia 26 de setembro
dos votos (cinco mandatos), contra
23,67% do PSD (dois mandatos) e
2,48% da CDU. Uma eleição onde
apenas 49,91% das pessoas foi
votar.
É esta abstenção que a oposição vai
procurar capitalizar. A missão é difícil.
O PSD tem ficado sempre abaixo
dos 30% na Lagoa: em 2005 teve
28,47%, em 2009 obteve 25,4% e

em 2013 conseguiu 20,52%. Não
obstante, os sociais-democratas parecem querer inverter a situação. Se
há conclusões que se podem retirar
da política recente nos Açores é de
que não existem missões impossíveis. Para isso, o PSD coliga-se com
o CDS-PP e o PPM e candidata um
dos seus melhores ativos no parlamento regional, António Vasco Vivei-

ros, conhecido por ser o porta-voz do
partido para as questões económicas.
Já Ricardo Tavares, 40 anos, terá a
missão de manter o lugar de terceira
força política para a coligação entre o
Partido Comunista Português (PCP)
e o partido ecológico Os Verdes. Natural da freguesia de Santa Cruz e
militante do PCP, é um repetente no

boletim de voto, uma vez que já tinha
sido o candidato da CDU nas autárquicas de 2017.
Já o BE vai concorrer pela primeira
vez à Câmara Municipal de Lagoa.
Apresenta Mário Rui Pacheco, 35
anos, um conhecido jovem economista da cidade, com escritório
aberto no coração do Rosário. Também acumula experiência de dez
anos como empresário, atuando na
área do comércio a retalhado de produtos para animais.
Quem também é conhecido, mas
das lides da política regional, é José
Pacheco, antigo deputado municipal,
que ajudou a fundar o Chega nos
Açores e que traz na bagagem uma
longa passagem pela política, sobretudo ao serviço do CDS-PP. Nas últimas autárquicas, foi o candidato à
presidência junta de freguesia da Ribeira Chã, pelo PSD, na condição de
independente, eleição que perdeu
para o PS.
Candidaturas apresentadas, nomes
conhecidos e campanhas (quase)
nas ruas e nas redes sociais. Está
dado o tiro de partida. Veremos quem
chega à meta em primeiro. A decisão
sobre os próximos quatro anos de
governação da cidade está na mão
dos lagoenses.

Necessidades e desafios para a Lagoa
Nas últimas três décadas a Lagoa tem sido governada
por uma sucessiva governação
do Partido Socialista, o que no
meu entender cria uma estagnação governativa e uma clara falta
de investimento nas pessoas/famílias do nosso concelho. Os Lagoenses merecem maior
pluralidade política. Os Lagoenses para mim são a substância
do nosso concelho, são a força
transformadora da nossa cidade,
são os atores da história da cidade e aqueles que vão construindo a identidade da Lagoa
continuamente.
Assumo esta candidatura, com
uma visão de proximidade com
os Lagoenses. Para isso, se a
vereação for possível com o
apoio de todos os Lagoenses, lu-

tarei por todos os pontos do
nosso programa, que é já público
e pode ser consultado no site do
Bloco de Esquerda Açores. A habitação é a primeira, segunda e
terceira prioridade. Propomos um
programa de arrendamento
acessível, onde todos contam e
possam obter uma habitação
condigna. Precisamos de uma
autarquia capaz de resolver os
problemas ao nível da mobilidade, melhorando a vida diária
dos Lagoenses e articulando
estas decisões com as mobilidades suaves que corresponderão
às deslocações do futuro.
A candidatura do BE/Lagoa defende a manutenção da taxa reduzida do IMI no caso previsto
por lei e a majoração para o caso
de prédios devolutos. Defende

ainda uma reforma do IMI que introduza a progressividade neste
imposto. Não faz sentido que
uma pessoa pague a mesma
taxa por uma habitação de baixo
valor e por uma de vários milhões
de euros. É uma questão de justiça. Sobre o IRS, defendemos a
necessidade de uma maior devolução da autarquia aos cidadãos.
Pretendemos a criação de um
modelo económico que olhe para
o ambiente, uma estratégia de
economia circular é a alternativa
mais atraente e viável na captação do crescimento, com o foco
em benefícios para o concelho. É
ainda importante, colocar um processo adequado na manutenção
e revisão do (PDM) Plano Diretor
Municipal, para salvaguarda do
concelho, eliminando as opera-

ções fora de contexto urbano
com especial relevo à pressão turística sobre o litoral, limitando a
construção dispersa. Ainda, há
que ter em linha de conta o espaço integrante do edificado Lagoense, que lhe é tão
característico, que é o da antiga
Fabrica do Álcool. Assim, o terreno que suporta a mesma é da
tutela do Governo Regional dos
Açores, o que facilita a possibilidade de revitalização e recuperação do mesmo, sem constituir
qualquer rutura urbana. A solução
de instalação de um hotel aqui,
não é de facto reabilitação, mas
sim uma imposição. O essencial
da fábrica não é só a chaminé.
Reabilitar este espaço é dotá-lo
de novas valências, capazes de
aqui se integrarem. O corpo cen-

Mário Rui Pacheco
Candidato pelo BE à Câmara
Municipal de Lagoa

tral deve ser direcionado para
instalação de ateliês de artistas
residentes e para residências artísticas, com o apoio da restauração para trazer assim a
população envolvente. Mais, para
os edifícios a norte defendemos a
sua reconversão para alojamento
local ou hostel, desde que, de
fraco impacto e de preservação
do edificado.
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Realizar o Futuro
Cristina Calisto
Candidata pelo PS à Câmara
Municipal de Lagoa

Recandidato-me, novamente, à presidência da Câmara
Municipal de Lagoa, um cargo de
grande responsabilidade, ao qual
quero dar continuidade e consolidar a marca dos últimos 4 anos.
Procurarei, através de uma ação
transversal, inclusiva e impulsionadora continuar a trilhar o rumo
de progresso que se pretende
para a Lagoa.
O meu projeto político é abrangente e assente no desenvolvimento social, económico, cultural
e nas demais áreas, com o compromisso de continuar a trabalhar
com total disponibilidade, empe-

nho, seriedade e abertura para
uma ação autárquica concertada.
A governação neste concelho
marca uma história que frutificou
pela força do altruísmo e pelo
desprendimento de um conjunto
de pessoas que, com dedicação
e seriedade, elevaram o nome da
Lagoa a um patamar de progresso e respeitabilidade, através
de um projeto político aglutinador
e centrado nas pessoas.
Nunca está tudo feito! Nada é absolutamente garantido. Os tempos mudam, as ideias evoluem e
o conceito de progresso é cada
vez mais exigente.
Quem apregoa que o concelho
parou no tempo, não inspira ninguém, não gera confiança e desacredita no potencial da Lagoa.
Conheço bem o concelho.
Conheço as suas cinco fregue-

sias.
Conheço a nossa jovem cidade.
Conheço cada associação e instituição.
Conheço os munícipes e sei o
que ambicionam para a Lagoa!
Tenho trabalhado em prol do desenvolvimento do concelho e da
melhoria da qualidade de vida
dos lagoenses. Todavia, tenho
plena consciência que as decisões tomadas nem sempre produzem os resultados esperados
e nem sempre são compreendidas e bem aceites pela população, mas foram todas pensadas
no superior interesse dos munícipes e no desenvolvimento coletivo e do território.
Nos últimos anos realizaram-se
obras estruturantes, que vieram
dar outra dinâmica ao concelho.
A Lagoa cresceu e modernizou-

se, muito por força de uma política de investimento público que
proporcionou o desenvolvimento
que chegou a todas as freguesias.
O sonho de qualquer autarca é
resolver os problemas que o município apresenta e que afetam
diretamente as pessoas e as empresas e, de algum modo, ver
concretizados projetos que representam um salto qualitativo no
crescimento, na valorização da
Lagoa e no bem-estar dos lagoenses.
A luta contra a pandemia é a
“grande batalha” do momento e
que ainda não terminou e, por
isso, continuo a apelar ao bom
senso de todos para que prossigamos esta caminhada de esperança.
O futuro pós pandemia é, por

tudo isso, um desafio, que irá
impor um esforço coletivo e a capacidade de resiliência e superação.
São muitos os desafios e há que
mobilizar esforços e criar sinergias para continuar a alavancar o
concelho para um patamar de
progresso e bem-estar e, creio
que o meu projeto representa a
visão de futuro e, por isso, acredito que, conjuntamente com a
minha equipa temos todas as
condições para continuar a realizar o futuro deste concelho e dos
lagoenses.

Alguns pensamentos sobre a vida,
em tempos de autárquicas
A Lagoa já foi uma terra
de trabalho, não só na agricultura
e nas pescas, mas também na
atividade fabril. Isto determinou
uma grande vitalidade, que foi
sentida no inteiro concelho, mas
que se foi apagando na medida
em que as políticas da direita
condenaram o trabalho em favor
de uma economia baseada não
na produção, mas na finança.
As consequências foram desastrosas, como podemos ver circulando pelas ruas do concelho. A
pandemia pôs a nu muitos aspetos desta realidade, mas há
quem continue a não querer reconhecer a raiz dos problemas.
Instalou-se a praga da precariedade: as pessoas trabalham,
como sempre o fizeram, mas em
condições de extrema insegu-

rança, passando de um programa para o outro, sem terem a
possibilidade de construírem
uma vida estável, de formarem
uma família, de comprarem uma
casa. Entretanto, alguns poucos
juntam fortunas explorando mão
de obra barata que, nestas condições, é fácil arranjar.
O trabalho mal pago e sem direitos está na raiz de todos os problemas que nos afligem. Atrás da
falta de esperança, atrás da falta
de futuro que as pessoas sentem, vêm todos os dramas sociais que bem conhecemos, e
que não são fatalidades, mas sim
consequências de escolhas erradas. Não me refiro só ao álcool e
às drogas que tantos estragos
provocam, originando violências
familiares e comportamentos cri-

minais, mas ao próprio vazio e
isolamento em que as pessoas
se encontram a viver.
O trabalho não é só um modo de
obter o dinheiro necessário para
a vida: é também a fonte da dignidade da pessoa, e o elemento
em volta do qual se constrói todo
um mundo de relações, de trocas, de cultura. Privar as pessoas
de um trabalho significa retirarlhe não só o pão, mas também a
alegria.
É terrível ver os jovens sem horizontes, sem perspetivas, sem sonhos, até. Mas por muito que isto
nos doa, não nos pode espantar.
Transmitiu-se à juventude uma
mensagem de resignação, contando-lhes que o compromisso
com a política não serve de
nada, e que nada muda. Ou que

os partidos são todos iguais.
Nada de mais falso. A História
demonstra que quando as pessoas se unem, a mudança acontece. Por isso os poderosos têm
tanto medo de que o povo se
una, a não ser em atividades inócuas, como festas e festarolas,
ou pior ainda, em rituais de consumo.
Na CDU procuramos reagir contra estas mentiras, e no nosso dia
a dia entusiasmamo-nos na luta
por ideais grandes, mesmo num
meio pequeno.
É esta necessidade – que as
pessoas voltem a comunicar
entre si, se organizem, decidam
das suas vidas em primeira pessoa – o que mais nos une.
Quando reclamamos uma creche, um centro de dia, espaços

Ricardo Tavares
Candidato pela CDU à
Câmara Municipal de Lagoa

de agregação ou condições para
a cultura e para o desporto, estamos a pensar nas pessoas, em
cada uma delas, e em como seriam mais felizes se rompessem
aquela solidão em que vivem
apesar de tantos contatos através dos seus telemóveis. Se deixassem de lado a resignação e a
falta de compromisso pessoal,
transformar o cinzento quotidiano
seria possível. Votar ou não votar
tem a ver com isto.
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Candidatura Coligação “Lagoa UnidaPSD/CDS/PPM”
António Vasco Viveiros
Candidato pela coligação
PSD/CDS/PPM à Câmara
Municipal de Lagoa

Ser candidato à Câmara
da Lagoa é um desafio que
abraço com enorme gosto, mas,
sobretudo, com muito sentido de
responsabilidade, ciente que do
sucesso da gestão da autarquia
dependerá o futuro dos lagoenses.
A primeira das prioridades desta
candidatura serão as políticas
centradas nas Pessoas, com incidência na habitação, no combate à exclusão social e na
promoção do emprego.

A nossa campanha será marcada pela apresentação de propostas para o concelho, que
possam conjugar os anseios das
nossas populações para a resolução dos seus problemas mais
imediatos, mas, por outro lado,
com uma estratégia para a próxima década.
O próximo mandato assume
uma importância redobrada, quer
por via da absoluta necessidade
de impulsionar a retoma económica pós pandemia, quer pelas
possibilidades decorrentes das
ajudas financeiras da União Europeia, que importa potenciar
através de investimentos que garantam sustentabilidade para o
futuro.
É imprescindível refletir sobre o

posicionamento da Lagoa no
contexto económico, geográfico
e populacional da Ilha de São Miguel.
O espaço geográfico que
abrange a zona central da Ilha de
São Miguel, desde a cidade de
Ponta Delgada e freguesias circundantes até às Capelas, Ribeira Grande e Lagoa,
representa na verdade um conjunto maioritariamente urbano, no
qual vivem perto de 100.000 habitantes ou seja cerca de 40% da
população dos Açores.
É neste enquadramento que devemos pensar e refletir o futuro
da Lagoa e a sua centralidade na
Ilha, privilegiando investimentos
que possam potenciar a nossa
competitividade e atratividade ou

com investimentos complementares aos que já existem nos nossos concelhos vizinhos.
Há uma aposta estratégica que
servirá como pano de fundo e
será transversal a todas as políticas, se os lagoenses confiarem
em nós: de Lagoa Vila a Lagoa
Cidade. Queremos uma cidade
por inteiro.
Com efeito, a passagem administrativa da Lagoa a cidade em
2012, deveria ter constituído um
instrumento de mudança para a
governação autárquica, o que
todos reconhecem não ter acontecido.
Desde então, do ponto de vista
urbanístico, dos serviços e da
centralidade da Lagoa, nada
mudou. A sua organização man-

teve-se tipicamente como uma
Vila.
É nosso desígnio inverter esta situação de forma gradual, mas
consistente na estratégia.
Uma dessas medidas será a
constituição de um verdadeiro
“centro urbano” na Lagoa, com
tudo o que caracteriza e pela promoção económica que certamente representa. O espaço da
Fábrica do Álcool afigura-se
como o local ideal para a criação
da necessária centralidade urbana.

Com beijos e bolos, enganam-se os tolos
Não será nenhuma novidade dizer que vivemos um
tempo diferente. Por um lado,
fruto da tal pandemia, por outro,
por ser altura de prestar contas
ao eleitorado.
Mas se prestar contas fosse algo
fácil em política, a grande maioria
não seria reeleita. Isto porque a
maioria das promessas e grandes resultados que viriam para
um tal futuro, ficaram na sua
maioria, sempre apenas pelas
palavras impressas, num qualquer manifesto eleitoral que já
colocamos todos no lixo.
Costumo dizer, e julgo não estar
enganado, que levamos quatro
anos a reclamar, mas um mês a
aceitar o que nos dão. É assim a
política, são assim os seus intervenientes, até chega a ser assim
o bom povo que, com beijos e

bolos, lá passam por tolos.
E não tem razão quem não vota?
Claro que tem. São enganados
constantemente por isso nem
vale a pena passar cartão. Com
tudo isto aumenta a abstenção e
ficam a reinar os que apanharam
a porta aberta.
Ao longo de quase trinta anos,
tento acreditar na política, se
bem que tenho dificuldade em
acreditar nos políticos, mesmo
sendo um deles. Ao longo deste
tempo vejo e tenho visto de tudo.
Até parece que vamos à pesca,
é só “engodar”, mas o real acto
da pescaria fica pelos gabinetes
confortáveis, durante mais quatro
anos. O beijo caloroso da campanha transforma-se num “não
posso atender agora” ou “vá falar
ali com fulano e beltrano”. É a
dura realidade.

Por opção, juntei-me a outro movimento, aquele que diz Chega a
toda esta anedótica paródia que
a poucos faz rir e a muitos chorar. Juntei-me por ser diferente,
uma diferença que está no assumir da liberdade, aquela que me
permite dizer a verdade, e toda a
verdade, sem olhar por cima do
ombro, não venha algum cangalheiro para me levar.
A democracia faz-se com quem
governa, mas também com
quem faz oposição. Certo e sabido é que alguns apenas estão
disponíveis para o “tacho” governativo, em vez de terem uma
visão de cidadania que permita
estar em qualquer um dos lados
da democracia. Até acrescento
que uma boa governação se faz
com uma boa oposição. Isto porque quem governa tem de saber

ouvir quem a fiscaliza, impedindo
assim os erros que acabam por
prejudicar quem mais interessa:
as Pessoas.
Não tentarei ter a presunção de
querer realizar um futuro sem ter
cumprido com o passado e o
presente, mas cada um sabe de
si, sendo que a mais não é obrigado.
Não me darei ao luxo de para
aqui vir prometer o que outros
não cumpriram. A seu tempo,
apresentarei sugestões, opções
e oportunidades, dentro daquilo
que é a realidade, quer seja social, quer seja financeira do município da Lagoa. Deste remédio
todos já provamos e ainda
vamos tendo o amargo na boca.
A Lagoa merece muito mais, merece que se respeite tudo e todos
e não apenas um punhado de

José Pacheco
Candidato pelo Chega à Câmara
Municipal de Lagoa

“privilegiados” que apenas tiveram de ter os amigos certos, nos
lugares certos, no tempo certo.
Por tudo isto, paga povo sem reclamar.
E tal como comecei, aqui fica o
alerta: com beijos e bolos vão se
enganado os tolos e não sejas
um deles.
Haja saúde.
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Passatempo

Horóscopo
Balança (24/9 a 23/10

Carneiro (21/3 a 20/4
A vida afetiva está voltada
para as suas necessidades pessoais.
Provavelmente agora vai querer cuidar
do seu bem-estar físico, mental e espiritual. A nível profissional, procure descobrir novos métodos de trabalho mais
criativos e inovadores. Contudo, novas
ideias podem surgir inesperadamente.

Atalhada
António M. da Costa Alecrim
Nasceu 26-03-1956
Faleceu 23-07-2021
Eduardo H. de Medeiros
Nasceu 15-05-1930
Faleceu 27-07-2021

A vida afetiva precisa de ser
renovada com coragem e lucidez. Nesta
perspetiva, dê mais atenção às suas intuições e não tenha receio de mudanças.
A nível profissional, exponha as suas
ideias e convicções com a certeza de
que as pessoas irão apoiar o seu recente
comportamento mais desinibido.

Touro (21/4 a 21/5)
A vida afetiva atravessa um
período ótimo para traçar objetivos compatíveis com a sua vontade, mas não
deixe que ninguém prejudique as suas
ações. A nível profissional, estão muito
protegidas as profissões ligadas ao ar
livre e à natureza. De qualquer forma,
pode concretizar os seus projetos.

Rosário
Maria I. C. Tavares Coelho
Nasceu 28-09-1943
Faleceu 03-08-2021
Manuel Raposo Arruda
Nasceu 10-05-1934
Faleceu 15-08-2021

Escorpião (24/10 a 22/11)
A vida afetiva possibilita-lhe
criar bases duradouras para o futuro.
Uma boa comunicação e a partilha de
sentimentos podem consolidar a sua relação. A nível profissional, tudo tende a
decorrer de forma positiva. A sua imagem
está reforçada e sente que está capaz de
materializar os seus sonhos.

Gémeos (22/5 a 21/6)

Paulo Virgínio Rego Afonso
Nasceu 23-08-1977
Faleceu 23-08-2021

Descubra as sete diferenças

Sagitário (23/11 a 21/12)

A vida afetiva reflete a sua
maior capacidade de ultrapassar quaisquer questões relacionadas com a família. Porém, fundamente bem as suas
opiniões. A nível profissional, esta é uma
boa altura para adquirir novos hábitos de
trabalho mais eficazes. Todavia, prevêem-se boas evoluções na carreira.

A vida afetiva entra numa fase
de conquistas cruciais para a sua evolução. Neste contexto, use a sua faceta
aventureira para tomar boas iniciativas. A
nível profissional, talvez uma instituição
coletiva pode contribuir para a realização
dos seus planos. O setor financeiro está
muito protegido.

Caranguejo (21/6 a 23/7)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

A vida afetiva evolui positivamente. É uma época de maior harmonia
que lhe permitirá vivenciar momentos românticos e agradáveis no seio do seu lar.
A nível profissional, podem surgir soluções inesperadas para a resolução de
problemas constantemente adiados.
Porém, assuma uma postura otimista.

A vida afetiva depende da
imagem autoconfiança, que consegue
projetar na sua relação com a sociedade.
Se necessitar, peça uma ajuda especializada. A nível profissional, não deixe as
oportunidades desaparecerem. Também,
não consinta que velhos problemas do
passado possam prejudicar o presente.

Santa Cruz
Iria F. C. Raimundo Ventura
Nasceu 05-12-1951
Faleceu 08-08-2021
Maria I. de Medeiros Rocha
Nasceu 17-09-1937
Faleceu 03-08-2021

Leão (24/7 a 23/8)
A vida afetiva concede-lhe a
vibração certa para estabelecer um relacionamento amoroso baseado na mútua
compreensão de ambos os elementos do
casal. A nível profissional, aproveite este
momento para planear com cuidado as
matérias económicas. Por outro lado,
tente organizar melhor o seu futuro.

Aquário (21/1 a 19/2)
A vida afetiva está no fim de
um longo ciclo de rotinas e no início de
uma nova etapa de expansão. Tente tirar
o melhor proveito dessa conjuntura. A
nível profissional, use o seu tempo na
aquisição de conhecimentos que podem
aumentar a sua bagagem intelectual. O
saber traz-lhe independência.

Virgem (24/8 a 23/9)

Solução

LER É SABER MAIS!
DE FORMA SEGURA
E SEM O VÍRUS
DA DESINFORMAÇÃO

A vida afetiva marca progressos bastante tranquilizadores. Tente valorizar o diálogo e não tenha medo de
expressar os seus autênticos sentimentos. A nível profissional, vai encontrar os
apoios indispensáveis para poder alcançar os resultados desejados. No entanto,
adote uma atitude confiante.

Peixes (20/2 a 20/3)
A vida afetiva está inclinada
para as motivações que dizem respeito à
sua intimidade. Aproveite essa nova temporada para cuidar da sua aparência. A
nível profissional, canalize bem a sua
energia para os assuntos concretos do
quotidiano. Agora pode obter êxitos em
áreas ligadas à criatividade.

Astrólogo
Luís Moniz
Consultas presenciais
e online
E-mail: rikinho-astro@hotmail.com
Site: http://meiodoceu-com-sapo-pt.webnode.pt/
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Água de Pau sempre que teve um vereador a
tempo inteiro, avançou
RoberTo MedeirOs
A Vila de Água de Pau
terá de ter sempre um vereador
“a tempo inteiro” na Câmara da
Lagoa, A história diz-nos que com
ele a Vila de Água de Pau cresceu e se desenvolveu. Foi assim
no período do Estado Novo, de
ditadura, anterior ao 25 de abril
de 1974, em que os vereadores
eram nomeados pelo governo e
quando no Estado Democrático
passaram a ser eleitos pelo povo.
Recuemos à presidência camarária do Engº João Mota Amaral,
de 1960 até 1972, e analisemos
a atividade camarária do vereador nomeado por Água de Pau,

Manuel Egídio de Medeiros [meu
pai]. Apesar de não auferir salário
algum, empenhou-se “a tempo
inteiro” e a sua ação começou
com: - O alargamento e correção
de quase todas as ruas interiores
da vila de Água de Pau, onde
não circulavam furgonetas ou camiões, mas veículos de transporte animal. Na Caloura reuniu
cinquenta mil escudos, para a
compra dos materiais, junto dos
moradores veraneantes e com
trabalhadores da Câmara construiu a primeira piscina em 1964.
Adquiriu Manuel Egídio de Medeiros, uma quinta a João Matos
Costa para ali construir um jardim
em frente à Igreja de Nª Sª dos
Anjos, cedendo-a ao município
pelo mesmo valor. Se quisesse,
teria realizado e beneficiado dum
melhor acesso direto ao seu es-
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tabelecimento comercial A Cova
da Onça, mas o amor à sua Vila
de Água de Pau, falou mais alto.
Deslocou-se a expensas suas,
aos Estados Unidos, Canadá e
Bermudas, com o padre João
Botelho Mota, para angariar os
fundos necessários para pagar
50% dos custos com a construção do Salão Paroquial da Igreja
de Nª Sª dos Anjos. Como presidente da Casa do Povo, adquiriu
para aquela instituição, o terreno
onde hoje está o Polivalente de
Água de Pau, que mais tarde serviu de moeda de troca para que
fosse ali construído pela Câmara
da Lagoa o Polivalente de Água
de Pau. Após o 25 de abril, Manuel da Mota Melo, foi vereador
eleito por Água de Pau “a tempo
inteiro” na década de 1980. Conseguiu que se pavimentasse
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todas as ruas de Água de Pau e
o caminho de acesso à Ermida
do Monte Santo. A ponte dos
Moinhos e muitos outros trabalhos, foram realizados porque ele
era um vereador pauense “a
tempo inteiro”, conhecedor da
sua terra e apoiava o seu presidente e o município nas melhores
soluções para a Vila de Água de
Pau. Entre 1990 e 2009 Roberto
Medeiros [eu próprio] fui vereador
“a tempo inteiro” na presidência
do Engº Luis Martins Mota. A
compra do terreno e construção
da Nova Escola de Água de Pau
mereceu sempre o meu empenhamento desde o princípio do
projeto até à sua concretização e
abertura. A construção do Polivalente de Água de Pau [no terreno
adquirido por meu pai em 1973],
assim como o acompanha-
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mento das obras de recuperação
da Ribeira do Santiago originadas pela inundação de 15 de dezembro de 1989, mereceu o meu
empenho e responsabilidade
como atesta o painel de azulejos
na parede da casa da Dona
Maria Joana Tavares do Canto,
no largo do Santiago. A compra,
pelo Município, da “Casa da Estrela” para instalar a Junta de Freguesia da Vila de Água de Pau, a
compra do antigo estabelecimento comercial “Mercearia Central” para núcleo museológico, na
Praça e a aquisição de três moradias para instalar três famílias
que viviam em situação precária
foram propostas minhas. A Vila
de Água de Pau quando teve na
Câmara Municipal de Lagoa um
vereador “a tempo inteiro” sempre avançou!
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