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Crime, bullying e queixas de violência
doméstica aumentam no concelho
Em entrevista exclusiva ao Diário da Lagoa, o comandante interino da PSP da Lagoa, faz um retrato da segurança no concelho.
Destaca o aumento de pequenos furtos e da violência em contexto doméstico sobretudo contra as mulheres
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Milhares de notícias depois,
o Diário da Lagoa faz oito anos

O

Diário da Lagoa foi
fundado por um
picoense, jornalista e comunicador
de rádio, que viveu um período
da sua vida na cidade de Lagoa.
Norberto Silveira Luís, natural
da Madalena do Pico, sem ter
nascido nesta cidade, soube
ser lagoense enquanto cá esteve, dando ao concelho o que
mais ninguém conseguiu. 77
anos depois da última publicação do último jornal com sede
na Lagoa, fez nascer o “Diário
da Lagoa”. Foi a 21 de fevereiro
de 2014, a data oficial em que
o jornal foi validado na ERC –
Entidade Reguladora para a Comunicação Social.
O jornal começou primeiro com
a edição diária online no início
do ano de 2014, para no mesmo
ano, em outubro, lançar a sua
primeira edição impressa com

periodicidade mensal. Desde
então, só viu duas edições em
papel não serem impressas. Devido à pandemia da covid-19,
em abril e maio de 2020, o
jornal foi publicado apenas no
formato digital mas foi assim
resistindo à crise a que muitos
setores da atividade açoriana
enfrentaram e nunca parou.
O Diário da Lagoa é o único jornal do concelho com registo na
ERC, e foi criado com o intuito
de mostrar o dia a dia do concelho, embora admitindo desde o
princípio que não esqueceria as
notícias da região que podiam
interessar aos seus leitores. Tentou desde logo marcar-se pela
diferença e foi cimentando a
sua presença na imprensa local
e regional.
Até que no último mês do ano
de 2019, surgiu a oportunidade
de nos reunirmos com o Nor-

berto. Foi através do Padre Nuno
Maiato que soubemos que o
fundador estava de partida. Sem
ninguém que quisesse dar continuidade ao projeto, sentamo-nos com ele durante um mês
para “nos passar o testemunho”,
agarrar o sonho que ele erguera
e torná-lo também nosso. Surgia
assim em janeiro de 2020 a primeira edição dirigida pela jornalista Sara Sousa Oliveira que
se manteve na liderança maioritariamente em tempo de pandemia, até à edição de junho de
2021. A Sara, lagoense, natural
de Santa Cruz, e jornalista com
mais de uma década de experiência nos media nacionais,
trabalhou o estilo que o jornal
viria a adoptar e que continua
agora a seguir e a aprimorar. O
nosso lema “Notícias que contam”, valoriza as notícias locais,
regionais e de um jornalismo

feito com proximidade.
Depois de 18 meses em equipa
com a Sara e de muito aprender, foi a minha vez de assumir
a direção de Informação. Ela
passou-me o testemunho e desde julho de 2021 como diretor
do jornal, confesso que o peso
da responsabilidade tem-me
ensinado várias coisas. Desde
logo, o quão difícil é investir
num projeto como este, dar o
peito às balas e fazer jornalismo
numa cidade pequena e onde
ainda pouco se lê ou valoriza
o jornalismo que oferece o seu
conteúdo gratuitamente, feito
com dedicação e muito sacrifício. O jornal mantém-se gratuito — podia ser pago — porque preservamos o conceito de
“combate à iliteracia”, seja ela
qual for. Há em todo este projeto um espírito de missão e de se
fazer essencialmente o que se
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gosta, como gostamos, chegando ao máximo de leitores possível. É assim que é gratificante
verificar que em 2021 fechamos
o ano com uma média de cerca
de 40 mil visitas mensais na edição online, depois de em 2020
termos atingido as 60 mil, mantendo uma tiragem impressa de
mil exemplares que depois se
multiplicam em muitas centenas no PDF que circula online.
O jornal completa este mês oito
anos de vida, e não é coisa pouca. Os quatro diretores que o
jornal já teve estão de parabéns
pela bonita casa que foram construindo. Ela não está terminada
mas já abrigou muita informação
e cimentou muita da história do
concelho e da região. Àqueles
que estiveram e sempre estarão
na base desta casa, os nossos
leitores, o nosso obrigado. Parabéns Diário da Lagoa!

Alexandre Oliveira
Professor

Sinais dos tempos?

U

m destes dias, aproveitava uns minutos
de sol brilhante e céu
azul, com o som do
mar em fundo, acompanhado
de um “café sem princípio” que
deixo arrefecer… Por perto, dois
jovens conversavam numa mesa
próxima, da mesma esplanada
e não era necessário estar com
grande atenção para perceber o
que diziam, parecendo até que
se queriam fazer ouvir. Entre outras coisas, e porque passava um
carro de campanha eleitoral, o
tema foi parar às eleições! E não
deixou de ser curiosa a forma
como abordaram o ato eleitoral. Não tinham ainda decidido
se iriam ou não votar, pelo que
percebi, mas concordavam que
o ato eleitoral estava a necessitar ser seriamente repensado! As
palavras não foram propriamente estas, mas gostavam de ver o

processo eleitoral também disponível no seu Smartphone, ou
no computador, numa aplicação
segura! Se assim fosse, diziam
com grande convicção, então
votariam!
Não deixa de ser curioso! Parece que toda a vida, que todos os
atos, que todos os serviços têm
que estar na palma da mão, à
distância de um clique para que
cada um os execute de forma
natural e espontânea, seja pela
necessidade de corresponder à
execução de um serviço ou para
a satisfação de um momento de
lazer. Mas talvez seja realmente
essa a tendência num tempo em
que tudo anda à volta das novas
tecnologias e todas são ou devem ser SMART (inteligentes).
Na verdade, cada vez mais este
termo entrou nas nossas vidas!
Os telemóveis, as televisões, os
equipamentos domésticos, os

carros e até as cidades são, ou
podem ser, Smart. Desde os trabalhos de casa de cada aluno,
ou até mesmo às próprias aulas,
até às operações bancárias ou
serviços públicos diversos, tudo
se pode desenrolar na palma da
mão e em qualquer lugar. Será
este um dos passos decisivos
que ainda falta dar para que, a
avaliar pelo exemplo daqueles
dois jovens, se comece a reduzir
verdadeiramente os valores da
abstenção e que se assista a uma
nova atitude de envolvimento
de cada cidadão, mais novo ou
mais velho, comprometido com
as decisões e ações cívicas?
Não é de hoje ou de ontem, mas
temos vindo a assistir cada vez
mais à convocação das escolas,
ou da atividade das escolas para
corresponder a um conjunto de
ações que formem objetivamente para a Cidadania! Na verda-

de, um conceito cada vez mais
arredado da nossa sociedade e
que carece de uma ação específica no plano educativo formal.
Esta necessidade configura uma
importante preocupação, sobretudo se pensarmos que as dinâmicas destes conteúdos moldam
o que vai ser a formação e vivência cívica das gerações que se
seguem.
Seria desejável que o desenvolvimento destas aprendizagens
em torno da Cidadania acontecessem também, e sobretudo,
no contexto das vivências quotidianas. Contudo, os exemplos
nem sempre são os melhores e
abundam os que vão em sentido contrário. Poder-se-á dizer,
e ouvimo-lo muitas vezes, que
vivemos num país livre, mas…
não pode valer tudo! As nossas
gerações mais novas, em crescimento, em formação, podem ser

sistematicamente bombardeadas
com um conjunto de ensinamentos ou sensibilizações, mas
num ápice tudo se desfaz com
os exemplos que infelizmente
abundam e chegam até cada um
quase em direto.
Num tempo claramente marcado pelo desenvolvimento das
tecnologias, dos equipamentos e princípios SMART, parece
mesmo que toda a inteligência
passou para os equipamentos
e abandonou os seus utilizadores. Será que estamos a precisar de retroceder um pouco
para se empreender a aventura da procura da “inteligência
perdida”?
Ferramentas SMART, sem utilizadores SMART… não podem
dar bom resultado! Contudo,
elas poderão ser um caminho ao
serviço da sociedade para ajudar
em tanta coisa!
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Aumentam denúncias de violência doméstica,
bullying e crime no concelho
© DL

Comandante interino da esquadra de Lagoa, Paulo Moniz, diz que
a pandemia agravou diversas situações sem, no entanto, avançar
números. Consumo de drogas tem levado a uma maior atuação da PSP
Por Clife Botelho

DL: De que forma a pandemia
veio agravar a criminalidade na
Lagoa?
Ainda que os dados da criminalidade registada em 2021 não se
encontrarem ainda consolidados,
constatou-se no início da crise
pandémica um ligeiro aumento
dos crimes de violência doméstica no concelho da Lagoa. No
entanto, com base na criminalidade registada no ano anterior,
a tendência tem sido para a estabilização dos números. Ou seja,
não temos registado grandes picos e/ou variações neste âmbito
criminal.
Acreditamos que o acompanhamento das vítimas que tem sido
realizado pela Polícia de Segurança Pública, e demais entidades
com responsabilidades nesta matéria, tem contribuído para o aumento das denúncias dos crimes
de violência doméstica.
DL: Têm equipas destacadas para
essa missão?
A Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Ponta Delgada dispõe de uma Equipa Especializada em Violência
Doméstica (EEVD) que trabalha
em exclusividade neste tipo de
crimes. Esta equipa encontra-se
a trabalhar nesta área específica
desde 2010 e, trabalha diretamente com o Ministério Público,
responsável pela ação penal, nestas investigações específicas. Na
vertente social, trabalhamos em
conjunto com o Instituto de Segurança Social Açores e a APAV –
Associação Portuguesa de Apoio
à Vítima.
DL: Já fizeram um levantamento
do número de casos?
Infelizmente, os dados relativos
a 2021 encontram-se em fase de
consolidação. Os mesmos serão
publicados no Relatório Anual de
Segurança Interna que costuma
ser publicado no primeiro trimestre do ano seguinte.
DL: E a tendência são vítimas do
sexo feminino?

Sim. Há queixas de homens também, mas predomina mais no feminino.
DL: Nesses casos, o que recomendam às vítimas? O que podem fazer?
A recomendação mais premente
é o incentivo à denúncia. Existem
várias ferramentas disponíveis
para este efeito, como por exemplo a apresentação de denúncia
em qualquer esquadra, através
de contato telefónico, correio eletrónico ou ainda através das redes
sociais. Todas as informações que
são comunicadas à PSP são analisadas e apreciadas, com vista à
prossecução de diligências.
DL: A PSP teve de alterar a sua
forma de trabalhar devido à pandemia?
Apesar da PSP se encontrar na linha da frente no combate à pandemia, todos os nossos serviços
operacionais e administrativos,
procuraram dar uma resposta eficiente e eficaz às ocorrências que
foram surgindo. No início da crise
pandémica, procuramos manter
a operacionalidade de todos os
serviços. Foi adotado o regime
de trabalho em “espelho” de forma a prevenir o contágio dentro
da instituição. Acreditamos que a
estratégia adotada foi muito importante para o cumprimento da
missão policial e para a proteção
de todos os polícias e cidadãos.
DL: Têm falta de efetivos na Lagoa?
Não podemos confirmar que haja
falta de efetivo, atendendo que
não está quantificado qual o efetivo que a esquadra deve ter. Nós
temos o efetivo que é possível e
que vai dando resposta à atividade operacional da Esquadra de
Lagoa. Neste momento é o suficiente e o possível para irmos
dando resposta às necessidades
da população. Nenhuma ocorrência fica por resolver, porque
caso estejamos ocupados com
um serviço, nós comunicamos
ao Centro de Comando e Controlo Operacional e rapidamente é
acionado um meio de Vila Franca do Campo ou Ribeira Grande.
Se houvesse mais efetivos mais se

Paulo Moniz, 44 anos, é comandante interino
da Esquadra da PSP de Lagoa desde 2020

podia fazer, claro, mas isso acontece até mesmo numa empresa
ou noutros serviços da administração pública.
DL: Quais são os principais problemas que o concelho tem neste
momento?
Atualmente, registamos uma
tendência para o aumento dos
crimes contra o património na
Lagoa. Por um lado, as ações de
policiamento/patrulhamento que
temos vindo a desenvolver têm
culminado em diversas detenções
e apreensões de artigos furtados.
Sabemos que este tipo de criminalidade causa forte alarme social
na comunidade, razão pela qual
devemos intervir sempre que possível e necessário.
A maior parte dos arguidos são toxicodependentes que para sustentar o seu vício cometem este tipo
de crimes.
Muitas vezes as pessoas optam
por não fazer queixa, sendo que
encorajamos as pessoas a denunciar os crimes de que foram vítimas de forma a direcionarmos o
policiamento para as zonas em
que há suspeita da prática desta
criminalidade. Podemos recolher
um indício, uma impressão digital, e isso pode ajudar na resolução de outros crimes na zona.
Relativamente ao tráfico de droga, é um problema complexo e
nacional. Não podemos dizer que
na Lagoa há mais ou menos, até
porque os processos por tráfico
de droga resultam da proatividade da polícia.
DL: Em termos de zonas, o Porto
dos Carneiros, o Jardim dos Fra-

des e a Baía de Santa Cruz continuam a ser problemáticos?
Existem vários pontos espalhados
pelo concelho e vamos direcionando os meios para esses locais. Já temos várias zonas desmanteladas tal como a Baía de
Santa Cruz que está longe de ser
aquilo que era antes. Nós seguimos uma estratégia que é definida pelo Comando Regional dos
Açores, sendo que com base nas
orientações vamos definindo estratégias e linhas de ação a nível
local.
DL: A nível das drogas sintéticas
de que forma são um problema
na atuação da PSP?
No que concerne às drogas sintéticas, temos vindo a assistir a vários problemas associados ao seu
consumo. Desde logo, a uma clara associação dos seus consumidores a outros tipos de criminalidade, por norma mais graves. Por
outro lado, registamos igualmente
um elevado número de conduções destes consumidores ao gabinete de psiquiatria do Hospital
Divino Espírito Santo, uma vez
que apresentam comportamentos
que têm sido enquadrados na Lei
de Saúde Mental.
DL: E acabam por cometer pequenos furtos?
Exatamente. Daí que a nossa ação,
para além da parte repressiva do
tráfico, seja também preventiva.
Se vamos ao local e vemos que
estão alucinados, conduzimo-los
aos serviços de psiquiatria. Por
vezes estão numa fase em que
não distinguem a realidade e isso
reflete-se na sua saúde mental.

São muitos os casos derivados do
consumo das denominadas drogas sintéticas.
DL: Houve um aumento no problema do tráfico de droga?
Não posso dizer que tenha havido um aumento mas sim uma
maior intervenção da nossa parte.
Tivemos conhecimento de mais
situações e temos intervindo com
maior incidência.
DL: A palavra de ordem é a prevenção?
Exatamente. Nós somos uma polícia integral, coesa e humana. E
ao serviço do cidadão. É esse o
nosso lema. Procuramos não só
reprimir como também ajudar.
Daí que tenhamos os procedimentos de proximidade junto dos
idosos, nunca se fez tantas ações
nas escolas sobre os mais variados temas, dos quais destacamos
o bullying.
DL: Tem aparecido casos de
bullying?
Com base no que nos é relatado,
através das comissões de menores
das escolas, o bullying durante os
isolamentos e na pandemia em
geral aumentou.
DL: Há queixas nesse sentido?
Há queixas nesse sentido, daí termos também direcionado as nossas ações para junto das escolas.
A temática do uso da internet,
o cuidado com o que se coloca
na internet. Uma vez na net para
sempre na net, temos uma série
de campanhas de bullying e ciberbullying de forma a alertar a
população mais jovem.
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É músico, já
foi varredor e
agora quer ser
empresário
Anderson Ouro Preto era músico mas em 2020,
devido ao confinamento e ao cancelamento
de espetáculos, teve de ir limpar as ruas. Hoje
está mais próximo de recomeçar a atividade
musical e de abrir a própria empresa
Por Sofia Magalhães com Clife Botelho

Pelas ruas da freguesia do Rosário, na Lagoa, conhecemos Anderson Ouro Preto. Numa abordagem informal, chamou-nos à
atenção pelas cantorias e pela
boa disposição para com quem
passa.
Anderson Ouro Preto tem 43
anos é brasileiro, natural de Curitiba, e veio para Portugal há 16
anos, à procura de uma vida melhor. A sua primeira paragem foi
na ilha da Madeira trabalhando
na restauração, mas logo de seguida recebeu um convite de um
primo que vivia em São Miguel
para que viesse morar com ele.
Fiiquei encantado com os Açores
e toda a sua beleza natural e tive
de ficar”, confessa, tendo-se dedicado à música.
Há dois anos, com o confinamento, todos os concertos e eventos
ficaram cancelados ou adiados.
Sem trabalho, Anderson teve de
procurar trabalho para conseguir
sobreviver. Em junho de 2021, ficou como ajudante de jardineiro

e higienizador urbano na Câmara Municipal de Lagoa. Diz que
aceitou a proposta que recebeu
“pela necessidade de não ter trabalho na música”.
Anderson diz que foi difícil “ver
as pessoas que trabalhavam comigo na música passarem por
mim e cumprimentarem-me com
um simples ‘olá’”. O músico fala
num trabalho exigente que acabava por ser suavizado pelos colegas de trabalho que animavam.
Músico teve ajuda da União
Audiovisual dos Açores
Ouro Preto é um nome de família
que Anderson se orgulha de ter.
Na pior fase da pandemia garante
que nunca se deixou “ir abaixo”
sobretudo porque tem “muita
fé” e também porque brasileiros
e europeus são diferentes: “nós
sabemos o que é não ter nada
e mesmo assim vivemos a vida
com felicidade”, garante.
Sem trabalho na área da música e
com alguns problemas de saúde
pelo meio, Anderson recorreu à
ajuda da União Audiovisual dos

Anderson Ouro Preto já não trabalha nas ruas
mas continua cantando pela Lagoa

Açores. O organismo ajudou-o a
pagar a renda, a fazer as compras
de supermercado e “até a comprar medicamentos esta união
ajuda”.
Em entrevista ao Diário da Lagoa
(DL) Anderson diz que foi importante passar por este momento
mais difícil. Hoje, garante, conheceu pessoas muito importantes
para si. Diiz que há muitas pessoas carentes na rua, tanto idosos
como toxicodependentes. ”Os
meus amigos varredores de rua e
jardineiros têm uma profissão de
extrema importância na companhia que fazem a essas pessoas”
garante Ouro Preto relembrando
que sentiu isso mesmo na pele.
Um dos aspetos que o ex-varredor
salienta que foi mais gratificante
foi o contacto com a comunidade
e com os idosos, “aqueles idosos
que vivem sozinhos mas que vão
todos os dias à praça para poder
conversar connosco, para poder
contar a sua história”.
“Se eu não sei servir eu não sirvo
para ser servo”. Esta foi uma das
frases que Anderson citou para

explicar que todos deviam ouvir
as histórias dos idosos e das das
pessoas mais vulneráveis. “É essa
visão que eu tenho e tento passar,
vamos servir o próximo, vamos
amar o próximo”. E foi por trabalhar na rua que hoje conhece
melhor as pessoas da Lagoa.
Enquanto tenta retomar a sua vida
musical, Ouro Preto está inscrito
no centro de emprego onde tem
direito a um subsídio por ter descontado tanto em Portugal como
no Brasil. Diz que o que recebe
não é o suficiente porque tem
quatro filhos: dois em São Miguel
e dois no Brasil que frequentam
a universidade. “Já tenho muitas despesas, por isso eu preciso realmente criar uma situação
para que possa cumprir com as
minhas obrigações”, assegura.
Questionado sobre o que lhe fez
mais falta neste período de isolamento pandémico, Anderson recorda que o mais difícil foi não
poder ver os filhos por terem fechado a circulação entre concelhos: “entre tudo o que me faltou,
isto foi o que me faltou mais”.

Depois de ter algumas reuniões
com o centro de emprego diz que
pode haver uma possibilidade de
criar a sua própria empresa. Num
tom de felicidade e retrospectiva
garante “já me deram um feedback positivo de que isso é possível” adiantando logo a seguir,
com esperança: “de varredor de
rua a empresário“.
Anderson diz que o seu caminho
é a música mas para que possa e
consiga sobreviver com ela “é necessário haver mais apoios à cultura. Se olhassem para a cultura
de uma forma mais generalizada
tornaria as coisas mais fáceis, mas
olham para a música clássica de
outra forma”. O músico diz haver
algum preconceito na atribuição
de apoios dependendo do estilo
musical.
Ouro Preto confessa que a sua
dedicação a tempo inteiro à música veio há apenas sete anos, dos
16 anos que está em Portugal,
mas sempre teve uma ligação à
música dando também aulas.
Questionado sobre a mensagem
que pretende passar a quem nos
lê, Anderson diz que as pessoas
“deviam pensar duas vezes”
quando “olham para certos trabalhos e recusam”, é neles que
“podem estar grandes lições
para a vida ou até mesmo grandes oportunidades por detrás
desses empregos mais trabalhosos”. No caso de Anderson
Ouro Preto, foi o tempo, a dedicação e a esperança que lhe
trouxe as oportunidades e uma
possibilidade de fazer o que
mais gosta que é tocar, cantar
e, quem sabe mesmo, ter a sua
própria empresa.
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Designer cria peças na Lagoa que já chegaram
ao outro lado do mundo
Cláudia Borges criou a marca Dinina Design há nove anos e desde então soma e segue. Faz carteiras, fatos de banho e
chapéus. Um deles chegou mesmo às mãos de Tony Carreira. Quisemos saber como e porquê
Por Sara Sousa Oliveira

A imagem fala por ela. Chega,
ao encontro que marcámos, no
jardim do Convento de Santo António, em Santa Cruz, na Lagoa,
com aquilo que melhor define
o seu trabalho e que salta logo
à vista: um chapéu de inverno
multicolor. Foi desenhado e confeccionado por ela mas não é o
único filho desta “mãe” designer.
A carteira azul que traz consigo
também é sua filha e os restantes
acessórios são outros filhos que
faz questão de adoptar. “Precisamos todos uns dos outros. Estou
aqui com uns brincos de uma artista e com um alfinete de outra
artista”, conta Cláudia Borges. A
designer, nascida na Relva há 45
anos, mas residente na Lagoa há
30, fala das parcerias que foi fazendo, com afinco. Falaremos delas mais à frente. Antes, quisemos
saber quem é a artista que colocou nas mãos de Tony Carreira,
uma das suas criações.
Cláudia é “Dinina e “Dinina Design” é a marca registada que
criou há nove anos, movida pela
paixão que tem pela arte e pelo
design. Antes de se agarrar à moda
e viver dela, Claúdia dedicava-se
ao universo da cosmética natural.
A linha com com que trabalhava
foi descontinuada mas “há males
que vêm por bem e foi o clique”,
garante. Sempre guardou um especial carinho pela costura, logo
desde miúda. “ Sou muito teimosa e muito persistente, quando
meto uma coisa na cabeça é para
se fazer e quando dou a minha
palavra eu cumpro.Por tentativa
e erro consegui costurar e fazia
a roupa das minhas bonecas”,
conta. Decidiu criar peças da sua
autoria começando por carteiras
e malas de verão mas o grande
desafio foi feito pelo sogro. “Ele
era um homem muito visionário e
disse-me ‘porque é que não fazes
como a Chanel? Ela lançou uma
linha de chapéus, é uma peça elegante que se destaca’, e eu disse
‘ah está bem, porque não?’. E assim foi.
O primeiro desfile que fez foi no
seu próprio quintal, na Lagoa,
com as amigas a servirem de modelo. “Registei a marca, a Dinina

© DL

Cláudia Borges, 45 anos, desenha e confecciona
as peças da sua própria marca

Design, e nesse dia lancei um
conjunto de peças num desfile
com as minhas próprias amigas.
Na altura tinha peças direcionadas para cerimónia, linhos, toucados, e também algumas peças
práticas, foi muito giro”, garante a
artista.
Porquê Dinina?
Cláudia é a última de quatro irmãs. “A mãe do meu pai era
Claudina e ele queria que eu me
chamasse Claudina. A minha mãe
não gostava nada e disse ‘não,
não, ela vai chamar-se Cláudia’,
começa por contar. Mas o seu
nome próprio nunca foi aquele
que o pai adoptou. “Ele nunca me
chamou por Cláudia, era sempre
Dinina, sempre, sempre, sempre
Dinina e ficou”, revela. Quando
foi para registar a sua própria marca não hesitou na escolha que só
poderia ser aquela: Dinina. Criada a marca, seguiram-se meses e
meses de trabalho. Fazer moldes,
criar modelos, costurar as peças.
Tudo passa pelas mãos de Cláudia que procura sempre construir
cada peça com os materiais e
tecidos que encontra em São Miguel, e só mesmo quando tem de
ser, vai buscá-los lá fora. Diz que,
para fazer um chapéu, “o mais
difícil é criar o molde até atingir
o tamanho certo com as medidas
corretas, com o design pretendido”, diz. “Esta mente não pára, é

uma mente inquieta, é que estou
sempre a trabalhar mentalmente”,
garante Cláudia que assume ser
“uma mulher de fé e uma grande
sonhadora” e para quem a célebre frase de Fernando Pessoa «Deus quer, o Homem sonha, a
obra nasce» faz todo o sentido e
“uma das frases mais inspiradoras” pelas quais se rege.
Da Lagoa para a Austrália, França e Estados Unidos
A sua veia autodidacta levou-a
longe. Para além do design, Cláudia Borges gostar de nadar em
mar aberto, de ler, viajar e praticar karaté. “Estou no último castanho e este ano, se tudo correr
bem, primeiro dan, cinto preto,
mas tenho que trabalhar muito”,
confessa. E trabalho é coisa que
não lhe falta.
Para além das peças que tem expostas para venda na loja do Museu Lagoa-Açores, no Convento
de Santo António, e em outras
lojas de Ponta Delgada, Cláudia montou uma loja online, e
da Lagoa envia os seus chapéus
para todo o mundo. “Estados Unidos, Inglaterra, França, Austrália
e Grécia, foram estes países que
me chamaram mais à atenção”,
revela, explicando também que é
possível os turistas que visitam a
ilha também terem levado as suas
peças para os seus países, que a
própria desconhece, através das

lojas onde tem as suas criações.
“Ele [Tony Carreira] pegou no chapéu e
disse: ‘está muito bem feito’”
Mas o episódio que levou o Diário da Lagoa (DL) ao encontro de
Cláudia aconteceu na ilha de São
Miguel com Tony Carreira. “Foi
um feliz acontecimento, eu estar
no sítio certo à hora certa”, começa por contar a designer. Sem

“

e o seu slogan: “arrojadamente
simples”. O diálogo com o cantor ainda durou “algum tempo”.
Cláudia teve luz verde de Tony
Carreira para publicar online a
fotografia:“fiquei muito grata por
isso, ele é uma pessoa muito simples, muito simpático, fiquei muito sensibilizada e surpreendida”,
garante. O chapéu que Cláudia
usava não seguiu na mala de Tony
Carreira mas a designer diz que
“no futuro” talvez isso aconteça.
Mas não só de chapéus vive a
“Dinina Design”. No ano passado, decidiu ir ainda mais longe. A marca “made in Lagoa”
lançou uma linha de biquinis e
fatos de banho “para todos os
corpos” tendo já feito uma linha
de camisas para homem e até
laços. E porque valoriza as tais
“parcerias” de que falámos no
início desta reportagem, Cláudia
já uniu esforços com vários outros artistas, tais como Andreia
Sousa, natural de Vila Franca do
Campo, Vanessa Branco, ilustradora, ou Américo Lopes, lagoense, com o nome de “AJL Design”,
que imprime objetos em 3D e
“biodegradáveis”.
Já foram muitas as colaborações
com outros artistas e Cláudia já

esta mente não pára,
é uma mente inquieta,
é que estou sempre
a trabalhar mentalmente”

dizer quando e onde, Cláudia lá
começa a relatar a história da fotografia que publicou na página
da sua marca no facebook. “Eu
estava a usar uma das minhas peças que é aquela que ele tem na
mão [um chapéu], e começamos
a conversar”. A designer disse ao
cantor o que fazia e a que se dedicava. Mais à frente na conversa, “ele [Tony Carreira] pegou no
chapéu e disse: ‘está muito bem
feito, é muito bonito, é uma peça
que chama a atenção’”, conta.
Cláudia explica, enquanto conversa com o DL, que aquilo que
pretende transmitir com a sua
marca é também a sua máxima

planeia novos voos. Diz que pela
primeira vez, no ano passado,
teve de contratar e liderar uma
equipa de costureiras porque ficou com “um projeto grande, fora
de São Miguel”. Explica que não
pode ainda revelar do se trata mas
está já em fase de conclusão e
vai ter de “viajar para entregar”
a encomenda. Cláudia está realizada com o que conseguiu. Vive
exclusivamente da sua marca e
deixa aquilo que considera ser a
receita para o seu sucesso: “consegui colocar a minha paixão
como um negócio mas também
porque é um negócio com paixão”, conclui.
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CLUBE DE GEOCACHING DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE LAGOA
In search of the uncertain - PROJETO ISU

Foi produzida e publicada, recentemente, a nova cache do Clube de
Geocaching, que é uma multi-cache
denominada “500 Anos da Vila da Lagoa”. Esta cache foi produzida pelos
alunos, que pertencem ao Clube de
Geocaching, do 11º C e 11º D e contou com a colaboração, o que agradecemos, da Câmara Municipal da

Por Luís Filipe Machado

O Clube de Geocaching da Escola Secundária da Lagoa realizou, no passado
mês de janeiro, uma Visita de Estudo com
alunos, deste Clube, de três turmas do ensino secundário, para os trilhos da zona
da Praia da Viola, na zona da Lombinha
da Maia. Para além de serem percorridos
parte dos trilhos existentes na zona, foram
encontradas e registas algumas das caches
existentes na zona. Os alunos participanPUB.

Caixa “500 Anos da Lagoa”

tes tiveram uma pequena “formação”
sobre: utilização do GPS, comunicações
rádio e suas regras.

lagoa, da Junta de Freguesia de Santa Cruz e do senhor Arq. Igor França
(que foi um dos fundadores deste Clube). Esta nova geocache, que pertence
à lagoa Geotour, pretende associar-se
às comemorações dos 500 anos deste
Concelho e tem por objetivo contribuir para o conhecimento da história
deste Concelho.

EDUCAÇÃO

EBI DE LAGOA

Ler
Por

Ana Páscoa

No último dia de aulas de 2021,
a turma B do 5º Ano de escolaridade da EBI de Lagoa teve uma
agradável surpresa, pois recebeu o Diploma Top Turma. Trata-se de uma distinção feita pela
equipa da Biblioteca Escolar à
turma que, durante o primeiro
trimestre letivo, leu e requisitou
mais livros na biblioteca, mostrando a sua dedicação aos livros e à leitura.
Num tempo em que a maioria
dos nossos jovens procura sobretudo informações rápidas e
acessíveis à simples distância de
um clique, termos um grupo de

PUB.
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é…
alunos que mostrou verdadeiro
interesse pelos livros em papel e
pela leitura é motivo de grande
satisfação.
Na aula de Português, os alunos
mostraram por que motivo gostam de ler, completando a frase
“Ler é…”. Aqui ficam alguns registos feitos pelos alunos.
Ler é… maravilhoso, pois leva-nos a viajar por mundos de
fantasia; (Tomás); …importante,
porque traz felicidade. (Letícia);
…imaginar e aprender. Ajuda-nos quando estamos tristes e
não conseguimos dormir! (Laura); …explorar um mundo que
existe na nossa cabeça! (Gonçalo); …viajar por vários países,
sempre no mesmo lugar. (Fabia-

Biblioteca Escolar distingue a turma B do 5º ano
com “Diploma Top Turma”

na); …aprender novas histórias
e acontecimentos. (Martim); …
libertar a fantasia. (Lucas); …
aprender novas palavras e aumentar a imaginação. (Matilde

R. e Riana); … viajar e imaginar um mundo que não existe.
(Matilda M.); …aprender novas
histórias e poesias engraçadas.
(Afonso); …aprender coisas no-

vas e usar menos as redes sociais. (Miriam)
Parabéns pela distinção e continuação de boas leituras.
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Mega Salto e Mega Sprint
Por

Laura Carlos e Rita Rodrigues,

alunas do 6º F
No dia 17 de dezembro de
2021, na escola Básica 2, Padre
João José do Amaral, realizou-se
a entrega dos prémios do “Mega

Sprint” e do “Mega Salto”.
Na nossa perspetiva, como atletas, achamos que foi uma competição intensa. Os adversários estavam à altura do desafio, o que
dificultou a nossa classificação.
No final, a entrega de prémios

foi um sucesso. Todos os alunos estavam contentes com o
seu desempenho e os respetivos
professores também.
Foi um dia em que o desportivismo e a saúde física e mental
saíram a ganhar.
Alunos receberam os merecidos prémios depois de uma competição “intensa”

OPINIÃO

Por todas as Marias do mundo…

C

hama-se Maria.

Malvina Sousa
Professora e escritora

vozes que teimam em não ver

zenta e sem monstros à sua vol-

golpe e mais outro, sem retor-

e que fez do basta o mote para

os monstros disfarçados…

ta, cresceu feliz e cheia de vida

no da paz, sem retorno do ser.

mudar a sua vida e ser a força e

Tem no olhar o azul

Maria torna-se mulher. Há mui-

para dar, cheia de histórias para

Aquela Maria que era destruída

a vontade de quem luta e acre-

do céu e todos os

to que deixou de olhar para o

contar, cheia de momentos para

porque não fizera o que ele qui-

dita que merece mais? Aquela

sonhos do mundo.

horizonte e de esperar que as

construir e acarinhar.

sera, respondera de forma inde-

que fechou a porta e deixou,

Cresce. Numa infância cinzen-

asas ganhem coragem e se fa-

Aquela Maria que se fez mulher

sejada, sorrira demais, ou, sim-

por detrás dela, o monstro que

ta, confusa e atribulada, rodea-

çam voo alto, caminho longín-

e se apaixonou, bendizendo o

plesmente,… porque ali estava!

a encolhia, que a fazia tornar-

da de monstros. Monstros reais!

quo, esperança escondida! Há

dia em que este amor surgiu na

Aquela Maria que também foi

-se irreconhecível, até para ela

De carne e osso!

muito que arrancou a voz e se

sua vida, para, num instante, o

morrendo aos poucos por não

mesma, que a fizera perder o

Chama-se Maria. E começa a

calou, habituada a ser silêncio

amaldiçoar. Porque este amor,

conseguir dizer não, por não sa-

gosto pela vida e ser quem nun-

perder a cor da alegria e os so-

e ausência de vontade e querer.

disfarçado de ternura e querer,

ber onde ele estava…, por não

ca desejou, quem nunca procu-

nhos que a fariam ser mais e ir

Maria sente-se sozinha. Perdi-

era apenas a voz que mandava

saber dizer “basta”, abafada

rou ser?

mais além. Mas ela, a Maria,

da. Não percebe como a estra-

e desmandava e que, sem ex-

e encolhida pelas palavras de

Essa Maria está viva!!! E, todos

continua a sonhar e a acreditar.

da se tornou tão quebrada, tão

plicação alguma, virava o seu

uma sociedade que aceita a po-

os dias, percebe que é forte e

Ainda.

cheia de pedras e de muros, tão

mundo do avesso e transforma-

dridão e nada faz para a parar.

que merece mais e melhor! E

Maria cresce. Continua rodeada

cheia de nadas. Perdeu os so-

va a sua existência em dor. Esse

Essa Maria também morreu. Às

luta pelo que merece. E não

de monstros e sem entender o

nhos, num caminho sem retor-

suposto amor, monstruoso no

mãos do monstro que “a ama-

deixa que ninguém lhe diga o

que a circunda e menos ainda

no. Perdeu tudo.

ser, que lhe levantava a mão e

va” e que nunca mais a volta-

que é, o que deve fazer, como

algumas aproximações. “Não

Apenas os monstros não largam

a feria, para logo depois lhe pe-

ria a magoar…, para dor sua!!

deve agir!

têm mal, as aproximações”,

Maria. E as mãos destes mons-

dir perdão e jurar que tal nunca

Às mãos sangrentas e podres do

Essa Maria está viva! Quando

dizem-lhe as vozes abafadas e

tros, enormes, negras, a envol-

mais aconteceria. E como men-

monstro, igual a tantos e tantos

ninguém a ajudou, ela lutou e

cheias de maldade, cheias da

vem, magoam, se apoderam do

tia, esse suposto amor! E como

monstros!

fez-se força e esperança!

aspereza e do nojo que as en-

seu ser e da sua vida.

se repetia em gestos iguais e

E já vos falei da outra Maria?

Essa Maria está viva… por ela…

volve.

Maria morreu. Dos que a ro-

cheios de cobardia, cheios do

Aquela que teve a força de dar

e por todas as Marias do mun-

A alegria dá lugar ao silêncio e

deiam… todos disseram não

nada que era!

o passo, o tal, mostrando que

do…

ao olhar vazio, cinzento, que se

saber porquê. Até os monstros!

Aquela Maria que queria acre-

os monstros existem para serem

Esta Maria vive e está viva e

perde tantas e tantas vezes no

Maria morreu… apesar de já ter

ditar no remorso e no arrependi-

destruídos, enfrentados e para

ávida de viver! Porque não é a

horizonte, em busca de asas que

morrido, tantas vezes, aos pou-

mento falso, e, pior, que come-

se reduzirem a nada? E que nos

qualidade do caminho que de-

a possam levar dali para fora. As

cos… Maria morreu!

çava a acreditar já não merecer

ensina que as Marias podem

termina a qualidade de vida…,

asas tardam. O voo desaprende

Maria não conheceu a outra

mais da vida. Aquela Maria

ser mais fortes, e dizer não, e

mas o facto de sermos nós a ca-

a liberdade e envolve-a numa

Maria.

que, para além das pancadas,

agarrar nas rédeas da sua vida,

minhar o que escolhemos como

prisão… de vozes, de gestos,

Aquela que, como ela, tinha

também era abafada, magoada,

e lutar pelo direito básico de

caminho. E caminho rima com

de gritos surdos e agonias pro-

todos os sonhos do mundo e o

maltratada e ferida por pala-

qualquer ser humano, que é o

carinho…, que é a admiração

fundas. “Está sempre a cismar,

azul do céu no olhar.

vras imundas e que a cravavam

de ser feliz?

que aprendemos a ter por nós

essa rapariga!”, dizem outras

Aquela que, sem infância cin-

como punhais, disferindo um

Aquela que gritou basta!…, ”

próprios.
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“Estivemos cerca de um ano e meio
sem tirar qualquer salário”
Dois jovens micaelenses arregaçaram as mangas e abriram uma agência de seguros. Quatro anos depois, têm
quatro lojas espalhadas pela ilha. Têm um crescimento anual de 46 por cento mas têm tido muitas dificuldades
em contratar colaboradores
Fomos visitar a sede da GS, na
Fajã de Baixo, em São Miguel,
onde Carlos Rego, de 30 anos, e
Albano Viveiros, de 35 anos, são
sócios e proprietários da empresa da área de gestão de seguros e
créditos. Como é que dois jovens
lançaram uma empresa de sucesso e o que tiveram de fazer para
chegar ao topo? Tentámos encontrar as respostas numa conversa
com os dois jovens micaelenses
que não tiveram medo de arriscar.
Como surgiu este negócio?
Carlos: O meu pai quando se
reformou teve um convite para
fazer a formação de mediador e
começou a colaborar numa seguradora. Ele tinha uma carteira residual, era mais um passatempo. A
mãe do Albano fez a mesma coisa, mas mais a sério e tinha uma
carteira com alguma dimensão.
Albano: E conhecemo-nos por
intermédio da minha mãe, ela
queria reformar-se, havia uma
oportunidade de negócio, ela falou-me no Carlos, fui conhecê-lo
e decidimos unir as duas carteiras
em 2017. O Carlos já estava no
ramo há três anos, eu comecei a
sério em 2018.
Carlos: Juntamo-nos com o compromisso de fazer uma coisa a sério. Decidimos investir.
Quatro anos antes imaginavam-se a trabalhar nesta área?
Albano: Como estudei em Lisboa
e trabalhei uns bons anos lá, cheguei a um ponto da minha vida
em que senti que tinha de ser empreendedor. Queria vir para cá,
criar família e apareceu esta oportunidade. Digamos que os astros
juntaram-se para que as coisas
corressem bem.
Carlos: Também acho que tem
muito que ver com a oportunidade. Eu estava a estudar cá, nos
Açores, e quando surge, pensei
“bem, a altura é esta”.
Sentiram receio?
Albano: Não.
Carlos: Eu acho que se soubéssemos tudo o que sabemos hoje, se
calhar teríamos mais dificuldades

© DL

Carlos: Com qualquer tipo de
seguro. No dia a dia temos o seguro do carro e da casa, seguros
de vida e de acidentes pessoais, e
seguros de saúde (que agora são
muito requisitados devido à abertura do novo Hospital Internacional dos Açores, na Lagoa. Para as
empresas temos imensas soluções
a preços muito competitivos.
Também trabalham com créditos.
Carlos: Fazemos intermediação
de créditos, isso vai desde o crédito à habitação, crédito automóvel, crédito pessoal, leasings e
rentings para empresas, tudo isso.

Carlos Rego e Albano Viveiros abriram uma
agência de seguros em 2017

em dar o primeiro passo. Fomos
otimistas. Mas quando se começa
a ver os impostos a que as empresas estão sujeitas, é difícil. Estivemos cerca de um ano e meio sem
tirar qualquer salário.
Albano: Cumprimos todas as nossas obrigações mas o nosso salário ficou sempre para o fim.
Carlos: Foi ano e meio a trabalhar
por amor à camisola, praticamente. Uma receita para o sucesso foi,
também, dar um passo de cada
vez. Tínhamos a sede e primeiro
fizemos obras só em metade do
espaço. Começamos a trabalhar
os dois sozinhos, não contratamos logo. Só quando já havia a
possibilidade, arranjamos então
um colaborador. Foi tudo assim,
degrau a degrau.
Albano: Mas agora sim, sentimos
que a empresa já tem a estabilidade para respirar.
Depois abriram mais uma loja.
Carlos: Em 2020, na Candelária.
Dos Arrifes aos Mosteiros não havia nada, foi uma aposta ganha. E
abrimos em plena pandemia, em
maio.
Como contornaram a pandemia?
Carlos: Nós tentamos fazer teletrabalho, mas passados dois ou
três dias chegamos à conclusão

que era impossível. Não só por
nós, mas também porque há muitas pessoas que ainda não usam o
e-mail. Almoçávamos todos aqui,
desinfetávamos tudo para não
contaminar ninguém. E não perdemos negócios, não diminuímos
a faturação, mas se não houvesse
pandemia talvez crescêssemos
mais.
Albano: Não fomos das áreas
mais afetadas. os seguros deverão
ser sempre das últimas coisas a
serem canceladas.
Depois da Candelária, abriram
na Lagoa.
Carlos: No mesmo ano, em outubro de 2020, e nos Arrifes no ano
seguinte. Na Lagoa temos concorrentes diretos mas estamos localizados no coração da cidade [No
Rosário]. Uma das nossas grandes
vantagens é a disponibilidade. Temos uma equipa muito unida e
sempre disponível. Temos sempre
quem atenda as chamadas. Isso
faz a diferença.
Albano: Temos a sorte de ter uma
equipa muito competente e sempre predisposta a fazer o que é
necessário.
A equipa envolve quantas pessoas?
Carlos: Neste momento sou eu, o
Albano, mais quatro pessoas e um

estagiário. A maior parte começou
ao abrigo do programa Estagiar T
e Estagiar L, passaram entre seis a
sete meses em formação. É uma
aposta, nem sempre dá certo, mas
à partida reconhecem e sentem
que se trabalharem bem e forem
competentes ficam aqui.
Albano: É uma ajuda enorme,
ainda por cima para uma empresa
que é relativamente nova.
Mão de obra especializada é fácil
encontrar?
Carlos: Agora não conseguimos
arranjar uma única pessoa para o
Estagiar T e L, e estamos a falar de
uma área de gestão e administração, uma área abrangente. É uma
área que as pessoas podem não
ter conhecimentos mas damos
toda a formação, especializamos
as pessoas até porque são obrigadas a ter um curso de mediação.
Nos dias de hoje não conseguirmos uma única pessoa, assusta
um pouco. Podemos vir a precisar. Estamos a ter um crescimento anual de mais de 40 por cento
e isso significa que no próximo
ano, ou depois, vamos precisar de
mais pessoas e não conseguimos
arranjar.
Ao nível dos seguros trabalham
em que vertentes?

Qual é a vantagem para os clientes?
Falam conosco, enviam-nos os
dados que nós precisamos e temos aprovações no sistema imediatas, na hora, em 5 a 10 minutos. Casos mais complexos, em
24 horas temos o resultado. A
grande vantagem para os clientes
é que falam com uma pessoa só
e nós vemos todas as soluções.
Quando vou falar com a pessoa
já vou com a melhor prestação
do mercado aprovada e a pessoa
decide.
Como vêem o futuro?
Carlos: Acho que devemos ser
dos mais jovens nesta área. O que
também tem-nos trazido alguma
vantagem. A concorrência são
pessoas com experiência, com
mais idade, mas temos vindo a
apostar muito no digital e acho
que o futuro vai ser por aí. Mas
nunca podemos descurar a parte
da proximidade que as lojas trazem.
Albano: Há sempre certos assuntos que uma pessoa quer falar
pessoalmente.
Carlos: Seguros e dinheiro é sempre algo em que tem de haver confiança e essa confiança é difícil de
se estabelecer pelas redes sociais
ou por e-mail. Normalmente para
se fechar um negócio há uma visita presencial que se correr bem
podemos depois até nunca mais
reunir. As pessoas querem sempre
associar uma cara.
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Água de Pau tem panorâmicas
da Serra… ao Monte Santo
Depois da Exposição do Presépio da Lagoa em Fall River encerrada, de ‘teste positivo’ na mão e
quarentena garantida, fechado em casa de familiar em Dartmouth, que mais me ocorreria senão
escrever sobre a minha nobre vila de Água de Pau, se é nela que está a fonte de energia que me move?

E

ste monte tem ou é conhecido, desde o povoamento de Água de Pau,
por várias denomina-

ções:
Pico da Figueira – Assim conhecido por ter existido no fundo
e centro da cratera extinta uma
figueira plantada por um dos
primeiros povoadores e proprietário que embora a tenha plantado, viria a suicidar-se nela.
Ainda até há poucos anos continuava a estar lá uma figueira,
embora não acredito ser ainda a
mesma, claro. Devendo-se a explicação ao facto das figueiras
se desenvolverem bem naquele
lugar e em toda a Caloura.
Pico do Concelho – Por ter sido
por muito tempo propriedade
do antigo concelho de Água de
Pau.
Pico do Monte Santo – Após a
menina Joana ter se avistado
com Nossa Senhora em 1918,
os seus pais erigiram esta ermida entre 1928 e 1931.
Pico da Merda-Seca – Porque
consta na terra que segundo antigos testemunhos, algumas das
suas gentes, na impossibilidade
de aliviarem suas necessidades,
se deslocavam ou aproveitava a
ocasião quando ao monte iam
com seus rebanhos de cabras.
Pico onde a “Porca Furou o
Pico” – Onde segundo a antiga

lenda, um casal que tinha no
curral do seu quintal, nas traseiras da sua casa, na encosta do
Pico do Concelho, uma porca
em vias de dar criação uma prole de marrãozinhos. Decorriam
em Água de Pau, as Festas da
Senhora dos Anjos, em agosto. Os cuidados eram muitos,
tidos com a porquinha, pois
contribuiria muito para a economia da família, pensavam,
enquanto gozavam o arraial da
festa. Mandaram um dos filhos
a casa vigiar a porquinha, não
fosse ela precisar de cuidados.
Ao chegar ao curral, aterrorizado, reparou que a porquinha
tinha fugido, derrubando a fraca
parede de toscos paus. Subiu
a encosta e depressa estava no
cimo do Pico onde procurou até
anoitecer, pela porquinha, sem
a encontrar. Finalmente quando a encontrou, encontrava-se
a mesma já do outro lado do
monte, dentro de uma gruta,
que o rapaz deduziu tratar-se
dum túnel furado pela porca
desde o seu quintal. Foi dar a
novidade aos pais, procurando-os pelo arraial da festa, gritando a “ a porca-furou-o-Pico!” ...
“a porca-furou-o-Pico!”. Nesta
altura a história serviu de chacota para os naturais da terra,
durante muitos anos. Assim
,sempre que uma camioneta de

© R.M.

excursão atravessava Água de
Pau, eram baixadas as janelas e
gritavam os passageiros: - “Foi
aqui...Foi aqui...que a porca furou o Pico?”As respostas não
eram agradáveis e nem demoravam. Saíam à velocidade de
“canhão e palavrão”...com sequência de cenas desagradáveis
e manguitos de estremecer o
chão e os quatro cantos da praça
de Água de Pau, na passagem do
autocarro com os passageiros,
debruçados na janela e apontando com o dedo indicador para o
chão...”foi aqui...foi aqui?
Há quem interprete esta lenda
com ofensa à terra e às suas gentes. No entanto, encontramos
nalgumas quadras do folclore
pauense a história comentada à
laia de desgarrada, constituindo
já parte da herança cultural e
etnográfica desta terra. Citarei
duas quadras só:

A linda Vila de Água de Pau também tem…
Património Religioso: uma igreja (Nossa
Senhora dos Anjos) e cinco ermidas (do
Monte, do Santiago, Monserrate, do Convento da Caloura e a de São Pedro Gonçalves de Telmo no Cinzeiro da Caloura).
Tem um Núcleo Museológico: Mercearia
Central, Casa do Pescador, Museu das
Lavadeiras e o Etnográfico nos baixos da
Junta de Freguesia.
Tem 20 fontenários, com quatro em funcionamento, 24 horas por dia, há mais de
100 anos (N.S. dos Anjos, Praça, S.Pedro
e Canadinha do Porto).
Tem uma rede de Túneis de Lava ainda
por explorar.

Roberto Medeiros

Tem três excelentes nascentes de água
na Serra de Água de Pau: 1) - a nascente
da Ribeira do Lance, que abastece Ponta
Delgada 2) - a nascente dos Lourinhos
que abastece a Lagoa [Santa Cruz, Remédios Cabouco Rosário], 3) - a nascente
do Espigão que abastece a Vila de Água
de Pau.
Tem duas praias na Baixa da Areia e as
zonas balneares do Portinho da Caloura
e do Cerco (Poça das Maresias).
Tem ainda entre muitas coisas, o orgulho
do seu povo, que muito agradece à sua
Senhora dos Anjos por nesta terra terem
nascido.

“Eu fui a Água de Pau
E, o vinho não era mau,
sete vezes molhei o bico.
Diga-me lá tia Maria,
se foi nessa freguesia,
Que a porca furou o Pico?”
E a resposta era assim:
“Se a porca furou o Pico,
Vós, tendes muitaa razão
Falta uma afocinhadela
da porca da sua mãe!”
Para mim, quando cresci, mesmo ali em frente ao Pico do
Monte Santo, na Rua da Trindade, com os meus amigos,
ia ao pico, pelo Natal, para
procurar e trazer pedras vermelhas e cascalho vermelho
miudinho para decorar o Presépio. Doutras vezes, também
ia para brincar com alguns
amigos. No entanto, também
ia ao pico por um outro motivo, mais sério. Poucos se lem-

brarão disso já, mas, a minha
geração e a anterior à minha,
lembra-se de certeza. Quando
tínhamos um exame difícil ou
alguma dificuldade que queríamos ver ultrapassada, então íamos ao pico, ao lugar
onde a menina Joana Canto
tinha-se encontrado com Nossa Senhora. Havia no lugar
um pedregulho “especial” de
pedra-pomes muito branca”.
Então retirávamos uma pedrinha pequenina ao pedregulho e trazíamos para casa.
Colocávamos debaixo da cabeceira e rezavámos a nossa
senhora. Era uma maneira que
tínhamos encontrado, para
sermos ouvidos, ou tidos mais
em conta, por Nossa Senhora.
Dava sorte, pensávamos. Enfim,
éramos muito crentes nisso e fazíamos isso num ritual de muito
respeito, na altura.

LOCAL
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PASSATEMPO
Descubra as diferenças

ÁGUA DE PAU
Manuel G. de Sousa Domingos
Nasceu 20-07-1935
Faleceu 28-12-2021

Maria Valentina da Costa Bilhete

SOLUÇÕES:

Nasceu 17-09-1929
Faleceu 19-01-2022

ROSÁRIO
Carlos Alberto Raposo de Arruda

HORÓSCOPO

Nasceu 26-10-1952
Faleceu 27-12-2021

REMÉDIOS
Antonieta M. T. Bernardo Cabral
Nasceu 17-09-1953
Faleceu 17-01-2022

Manuel da Estrela Franco
Nasceu 05-05-1940
Faleceu 03-01-2022

Agência Funerária
Carvalho
Tel.: 296960180
(atendimento 24 horas)
E-mail:
agenciafunerariacarvalho@gmail.com

CARNEIRO

Amor: Momento propício para iniciar projetos inovadores, mas
controle a sua impulsividade e evite ações irrefletidas que possam provocar
conflitos.
Trabalho: Esta é uma altura excelente para obter os resultados desejados. Daqui em diante, vai encontrar formas inteligentes de avançar na carreira.

TOURO

Amor: Perspetivam-se acontecimentos maravilhosos experienciados no conforto do seu lar. Aproveite essa ótima energia para cuidar da sua
intimidade.
Trabalho: está com forte capacidade de trabalho e tudo tende a correr de acordo com a sua vontade. Agora está capaz de alcançar os seus objetivos.

GÉMEOS

Amor: atravessa uma fase agitada em termos sentimentais. No
entanto, o diálogo sincero pode contribuir para a consolidação da sua relação
amorosa. Trabalho: Aproveite esta época de maior lucidez para redefinir o caminho a seguir. Porém, prevêem-se progressos que lhe trarão ganhos financeiros.

CARANGUEJO

Amor: A vida afetiva evolui favoravelmente e sente que está em
condições de desenvolver uma associação romântica de acordo com os seus
sentimentos.
Trabalho: siga a sua intuição e mantenha uma atitude corajosa de modo a conseguir realizar os seus sonhos. Mas, não tenha medo de fazer mudanças.

LEÃO

Amor: As suas qualidades individuais estão exaltadas. Existe uma
excelente harmonia familiar que lhe possibilita mostrar a sua nobreza de caráter.
Trabalho: Há uma energia que impulsiona transformações positivas na carreira.
Podem surgir surpresas e apoios provenientes do seu clã de amizade.

VIRGEM

Amor: A conjuntura beneficia a expansão da sua relação, mas afaste a tendência para a timidez e não tenha medo de evidenciar a sua faceta
sensível.
Trabalho: As negociações, as parcerias e as permutas estão protegidas. Está
confiante e sabe que os projetos coletivos podem trazer-lhe regalias.

BALANÇA

Amor: O equilíbrio interior, a lucidez e a determinação são elementos essenciais para enfrentar com êxito o relançamento da sua vida sentimental.

Trabalho: As profissões ligadas à estética e às artes estão protegidas. Contudo,
afaste a tendência para projetar uma imagem indecisa e insegura.

ESCORPIÃO

Amor: Tudo indica que as matérias relacionadas com a casa e a
intimidade estão favorecidas. Trata-se de um ciclo especialmente agradável e
estável.
Trabalho: A nível profissional, a sua forte intuição está acentuada e pode ajudar-lhe a resolver situações de uma forma mais rápida que o normal.

SAGITÁRIO

Amor: Cultive ideias positivas e acredite que pode construir um futuro vantajoso através do diálogo compreensivo entre ambos os elementos do
casal.
Trabalho: Apresenta-se uma etapa ideal para demonstrar a sua perspicácia intelectual. Pode elaborar e delinear ótimas estratégias para o futuro.

CAPRICÓRNIO

Amor: Cuidado com algumas discussões que podem prejudicar o
ambiente do lar. É fundamental que encare os problemas com flexibilidade e
serenidade.
Trabalho: Durante esta fase, podem surgir soluções inesperadas para os seus
problemas financeiros. Mas, seja humilde e assuma uma gestão rigorosa.

AQUÁRIO

Amor: Talvez queira fazer alterações radicais que lhe permitam
conquistar a sua liberdade. Embora seja uma pessoa racional, vigie as suas
decisões.
Trabalho: As atividades intelectuais estão especialmente favorecidas. Aliás,
abrem-se novas possibilidades para melhorar a sua condição financeira.

PEIXES

Amor: Crie bases para poder realizar os seus sonhos. A sua nova
postura mais despreocupada e ousada vai permitir que concretize os seus intentos.
Trabalho: Possivelmente, sente capacidades criativas até agora desconhecidas
que lhe poderão trazer vantagens. Mas, deve tomar iniciativas firmes.

ASTRÓLOGO Luís Moniz
Consultas presenciais e online
E-mail: rikinho-astro@hotmail.com
Site: http://meiodoceu-com-sapo-pt.webnode.pt/

ÚLTIMA

São Miguel à vista

Castelo Branco, Furnas © Beatriz Cachim, Associação Vadios Azores Sketchers
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vel, pois muitos de nós ainda tem bem
presente algumas das tragédias que
ocorreram nos Açores, decorrentes de
causas naturais, que lamentavelmente
ceifaram prematuramente vidas humanas. Na minha opinião, o facto de
nesse caso “só” termos a lamentar prejuízos materiais, deveu-se em muito à
existência de um conjunto de instrumentos e planos regionais de planeamento do território, que previnem os
impactos de fenómenos naturais, mas
também a uma rápida ação do anterior Governo Socialista, que soube na
altura, em articulação com diversas
entidades, minimizar o impacto dessa
tempestade.
Ora, recentemente temos assistido a
fenómenos de forte pluviosidade que
têm provocado incidentes relacionados com deslizamento de terras, derrocadas e cheias, atingindo não só

vias de comunicação essenciais, mas
também atingindo zonas urbanas,
colocando em causa a segurança de
pessoas. Esses incidentes, têm como
principais causas, por um lado, as
más práticas diárias na manutenção
de linhas de água desimpedidas, por
outro lado, uma utilização excessiva
de solos para pastagem em altitude.
Assim, a necessidade de ajustes nas
práticas agrícolas, da diversificação
de utilização do solo e a criação de
regueiras naturais aquando da lavragem do solo para promover a drenagem para poços absorventes e\ou
para as linhas de água existentes, podem ser medidas eficazes na prevenção de saturação dos solos. Torna-se
ainda necessário proceder-se a médio
prazo ao ajuste no planeamento e ordenamento do território, privilegiando
o regresso à florestação, com espécies

DIÁRIAS
ONLINE

www.diariodalagoa.pt

Frederico Sousa

(in) segurança das populações
orna-se óbvio que as alterações climáticas são uma realidade e que só conseguirão ser
mitigadas através de políticas
de incentivo à redução de emissões de
gases nocivos para a atmosfera e uma
redução da pegada ecológica nas mais
diversas áreas. O facto é que temos assistido nos Açores a um intensificar de
fenómenos atmosféricos adversos que
colocam em causa a segurança das
nossas populações.
Há cerca de dois anos assistimos à tragédia que foi a passagem do furacão
Lorenzo, provocando elevadíssimos
prejuízos e enormes constrangimentos,
principalmente para quem vive no grupo ocidental. Esse foi um dos muitos
avisos que a natureza nos deu, e que
felizmente não teve vítimas a lamentar,
algo que teria elevado o grau de devastação para um patamar inimaginá-

NOTÍCIAS

Vice-Presidente
Câmara Municipal de Lagoa
endémicas, principalmente em altitude, promovendo a retenção de águas
e evitando o perigo de deslizamento
de terras. Outro aspeto essencial é garantir de imediato que as linhas água
são novamente mantidas desimpedidas, evitando práticas de obstrução e
tapamento de linhas, aconselhando-se inclusive ao reforço da utilização
de novas tecnologias para a monotorização e aviso em caso de subida do
nível nas ribeiras.
Só conseguiremos garantir a segurança
de pessoas e bens com a conjugação
de ações e articulação entre diversas
entidades. Paralelamente a responsabilidade também é individual, nomeadamente na prevenção ativa da manutenção das linhas de água, que devem
estar livres e limpas, já que ações de
poucos podem contribuir para insegurança de muitos.
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