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Médico terá recusado atender utente surda
no Hospital do Divino Espírito Santo
Situação é denunciada ao DL por mãe que acompanhava a filha e que, inclusive, consegue interpretar a língua gestual portuguesa.
HDES garante que vai “apurar responsabilidades e adotar medidas corretivas”
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Sonho de Domingos Rebêlo de “manter ligação
entre os dois lados do Atlântico” concretizado
com exposição em New Bedford
Onde há um açoriano, há obras de Domingos
Rebêlo, sublinha Jorge Rebêlo, historiador
e neto do pintor, que investiga e inventaria
a obra do artista. É também o curador da
exposição “The Azorean Spirit: The art of
Domingos Rebêlo”, patente até 22 de setembro
no New Bedford Whaling Museum.
Por

Inês Linhares Dias

“Há cem anos, Domingos Rebêlo queria fazer uma exposição em New Bedford [no
estado norte-americano de
Massachusetts], para a então
chamada ‘colónia de emigrantes’”, conta ao DL Jorge Rebêlo, neto do pintor.
Na altura, a exposição andou
a ser preparada durante dois
anos, “mas, depois, acaba por
não acontecer”.
Também agora, foram precisos
quase sete anos para que se
realizasse o antigo desígnio do
artista, mas a mostra “The Azorean Spirit: The art of Domingos
Rebêlo” pode finalmente ser
vista, até 22 de setembro, no
New Bedford Whaling Museum.
São 54 obras “representativas
da obra de Domingos Rebêlo,
em diversas técnicas, como
óleo, aguarela, desenho e gravura”, explica Jorge Rebêlo,
curador da exposição.
“Queria trazer 70, 71 obras,
mas não foi possível, devido a
toda a burocracia que implica”,
confessa.
Para além das técnicas, esta
exposição revela as “temáticas
principais sobre que se debruçou: do retrato, da figura humana, e a questão da paisagem,
tão importante para Domingos
Rebêlo, e a interação da figura
humana com esta paisagem”.
Jorge quis ainda mostrar o
“trabalho por trás” das obras
acabadas, com alguns estudos
inéditos. “É como se as pessoas tivessem acesso a todo o
processo para que se chegue a
uma composição final”, afirma.
“Outra temática que vai ser
focada é à volta dos emigrantes. O quadro mais famoso

encontra-se no Museu Carlos
Machado, uma composição de
grandes dimensões, de 1926,
só que o que descobri na investigação é que há dez obras
sobre a temática”.
“O arco temporal desde que
Domingos Rebêlo teve a ideia
de conceber ‘Os Emigrantes’
começa em 1926 e, constantemente, volta a essa temática até 1956. É a última versão
que faz de ‘Os Emigrantes’, já
em forma de gravura em papel,
a que vou levar para a exposição”, adianta.
A ideia é “dar a conhecer” a
obra a um público que, “tirando
algumas pessoas da comunidade açoriana, desconhece tanto
o artista como a sua obra”.
Jorge acredita que “o sonho de
Domingos Rebêlo era manter
uma ligação entre os dois lados
do Atlântico e fazer com que
os emigrantes que se deslocaram para os Estados Unidos
da América não perdessem a
ligação às suas tradições, identidade e raiz”.
É por isso que Jorge Rebêlo
traz a sua “interpretação, como
neto e como investigador, da
intenção [do pintor] em realizar
a exposição há 100 anos”.
UM “TRABALHO PARA UMA VIDA”
Com uma “obra gigantesca,
espalhada pelo mundo”, o historiador esforça-se ainda por
fazer um levantamento do trabalho do seu avô.
“Onde houver emigrantes portugueses e açorianos, há obras
que as pessoas levaram. [Domingos Rebêlo] está listado em
mais de 60 instituições. É uma
obra muito grande, na casa dos
milhares, com muita dispersão,
quer em instituições, quer em
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Domingos Rebêlo - Maria da Glória Pereira
Rebêlo (irmã do pintor) - cerca 1912, óleo sobre
tela, 93 x 137 cm, coleção particular. Esta pintura
integra a exposição “O Espírito Açoriano: A
Arte de Domingos Rebêlo”, inaugurada a 31 de
março do corrente ano no New Bedford Whaling
Museum, nos EUA.

particulares”, adianta.
Aproximou-se do trabalho do
avô quando, em 1987, abordaram a família para fazer uma
exposição na então recém-inaugurada Galeria Arco 8.
“Tínhamos o espólio familiar
todo ali [na casa do artista em
Ponta Delgada], ainda não tinha sido dividido pelos cinco
filhos. Estar a acompanhar o
meu pai e o meu irmão fez-me
perceber que tínhamos um tesouro familiar”, confessa.
Daí, o historiador com especialização em História da Arte foi
aprofundando a sua pesquisa.
“Hoje, chego à conclusão de
que serão quatro mil ou cinco
mil peças, desde o mais pequeno esboço, até à pintura de
maiores dimensões”.
“Há coisas perdidas, com certeza. Recebo contactos do Chile, da Austrália, Canadá, EUA,
Brasil, depois aparecem obras
em leiloeiras… Volta e meia
aparecem em Lisboa”.
Ao fim de 30 anos dedicados
ao estudo desse espólio, admite que “é realmente um trabalho para uma vida. Mas é um
trabalho que a mim me desperta”, afirma.
Encara a missão como algo
que vai além do interesse familiar, que promove um “património muito, muito rico” e que
ainda tem muito a dizer.
“Por vezes, os acontecimentos
mundiais – e passamos agora

um momento dramático na Europa – ofuscam essa capacidade que temos de perspetivar e
relativizar a vida com esse contributo que a arte tem de nos
dar uma perspetiva maior, tanto
interior, como exterior”.
Para Jorge, “uma das características mais curiosas em Domingos Rebêlo é que ele verte
um olhar sobre a intimidade”.
“Há um lado muito profundo,
de reflexão sobre si próprio,
mas também do que está à volta. Há uma ligação que o artista
faz sobre a natureza interna e
a natureza externa, seja do ser
humano, seja do ecossistema
que nos rodeia”.
O curador destaca que, “mais
do que nunca, quando a natureza à nossa volta está ameaçada, a arte também pode ser
uma forma de nos sensibilizar,
despertar, permitir-nos salvaguardar algo que é importante”.
Em vida, Domingos Rebêlo teve
“obras nos cinco continentes:
teve exposições individuais ou
coletivas em São Francisco, na
Califórnia, em Nova Iorque, no
Rio de Janeiro duas vezes, em
Paris, Sevilha, Veneza, Lisboa,
Porto, São Miguel, Terceira,
Moçambique, Goa… Durante
a vida tentou fazer o máximo
possível da divulgação do trabalho que realizava”.
Agora, o seu neto lamenta que
“há muito tempo” não se vejam
exposições do avô em Lisboa

e que, além das iniciativas do
Museu Carlos Machado no
centenário do artista e, depois,
pelos 125 anos, também nos
Açores escasseiem grandes
exposições, como a que está
patente em New Bedford.
Este trabalho vai-o aproximando de uma pessoa de quem se
lembra pouco, e, como “uma
pessoa reservada, que não era
muito de se expressar por palavras”, contrastando com a avó,
“que era beirã, de Viseu, e falava pelos cotovelos”.
“Da minha parte, há também a
curiosidade em saber quem era
este avô, Domingos Rebêlo, o
que fez, o que pretendeu fazer
e qual o legado material e espiritual que nos deixou. É algo
que me alimenta, que me enriquece, que me faz descobrir-me a mim mesmo. Permite-me
manter esta ligação com o meu
antepassado, que pretendo
transmitir às próximas gerações”, remata.
Domingos Rebêlo nasceu em
Ponta Delgada, em 1891, e aí
viveu os primeiros anos da infância e juventude.
Aos 15 anos, foi estudar para
Paris, onde conviveu com Amadeo de Souza-Cardoso, Santa
Rita Pintor ou Dórdio Gomes.
Trabalhou toda a vida como
pintor e professor, deixando um
vasto legado.
Morreu em 1975, aos 83 anos,
em Lisboa.
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“Chega ao hospital e passam a ficha à frente porque o
médico não sabe comunicar com a paciente?
Isto não é aceitável em pleno século XXI”
© DL

Mãe de utente surda
garante que a filha
foi discriminada no
Hospital do Divino
Espírito Santo (HDES)
por um médico que
a terá recusado
atender. HDES garante
que vai “apurar
responsabilidades
e adotar medidas
corretivas”
Por

Clife Botelho

Um pequeno papel com um número de telefone e uma denúncia verbal. Chega-nos ao Diário
da Lagoa (DL) a mensagem, já
pela noite dentro, com um contacto telefónico. Quem o entregou, relatava um acontecimento
que, segundo as suas palavras,
merecia todo o destaque para
que “se corrija a situação e não
se volte a repetir”.
Na manhã do dia seguinte, pegamos no telefone e ligamos
a Paula Freitas, mãe de Diana,
de 23 anos. Num primeiro contacto, é evidente o transtorno.
Escuta-se do outro lado um
coração de mãe, indignado. E
foi assim que Paula Freitas começou a contar o que se tinha
passado com ela e com a filha
no passado dia 15 de março.
“A Diana tinha a tensão muito
baixa, e o ritmo cardíaco, devido a um medicamento que ela
toma. Qual não é o meu espanto quando chegamos lá [às urgências do HDES] ao meio dia
e cinco — claro que na ficha
aparece que ela tem uma deficiência auditiva — e perto das
quatro horas da tarde eu apercebi-me que estavam a chamar
pessoas que tinham chegado
depois dela”, relata.
Questionada sobre como reagiu
perante isso, continuou: “voltei à triagem e perguntei o que
é que se passava. A senhora
disse que o médico já devia ter

Hospital de Ponta Delgada garante que vai averiguar
a situação denunciada ao Diário da Lagoa.

chamado a Diana e que iam ligar para ele. Depois de tanto
tentarem falar com o senhor
doutor, ele disse que realmente
tinha passado a ficha dela porque não a entendia”, garante
a mãe de Diana, enquanto demonstra no seu tom, do outro
lado da chamada telefónica, a
sua incredulidade.
“Foi o segurança que tentou falar com ele, foram as meninas
da triagem. Não veio cá fora falar comigo, não, nem sequer se
deu ao trabalho de vir cá fora,
falar comigo”, revela desapontada. “Até mesmo a equipa que
estava de serviço, desde a triagem, à PSP, ao segurança do
hospital, todos acharam que
aquilo não era uma boa atitude
a que o médico teve. E mesmo
depois de falarem com ele, continuou sem atender a Diana.”
Paula garante que as duas ficaram à espera que “um dos
dois médicos que estavam de
serviço resolvesse aceitar” a filha. Revoltada com a situação,
garante que já se vinha embora do hospital de Ponta Delgada mas foi travada por quem lá
estava: “o segurança disse «oh
senhora, não prejudique a sua
filha, não a leve sem a tratar por
causa de uma maldade de um
médico. Vamos tentar que a outra médica atenda a sua filha»,
descreve.

“SEM COMER, COM FRIO, VIEMOS
EMBORA PARA CASA”
Algures, durante a chamada
com o DL, que não demorou
mais de 15 minutos, fez-se um
breve silêncio. Paula faz uma
pausa, para depois ser ainda
mais assertiva na força das
suas palavras. Está habituada
a lutar pelos direitos da filha
desde sempre mas garante que
nunca passou por nada semelhante.
Ao fim de várias horas de espe-

“

e sabem mexer num telemóvel,
normalmente são sócios da Associação e fazem uma videochamada e tem um intérprete
que traduz as consultas. Mas
há surdos que não têm acesso
a esses meios de comunicação”, defende a mãe de Diana
Freitas.
E para o caso dos surdos que
não têm quem os acompanhe,
dá outros exemplos comuns
que se passam com a filha. No
autocarro, “o senhor não per-

os surdos pagam impostos, (...) não
podem deixar de atender uma pessoa
só porque fala outra língua.”

ra, a filha lá acabou por ser vista: “quando entrou ao serviço
outra médica que acabou aceitar” atender a filha “às quatro e
um quarto da tarde”.
A mãe garante que “depois até
correu tudo bem” e não apresentou queixa porque só estava “com o pequeno almoço, só
saímos de lá às seis da tarde,
sem comer, com frio, viemos
embora para casa”.
Paula garante: “não se justifica,
porque a Diana tem a mãe que
a acompanha mas há surdos
adultos que não têm quem os
acompanhe. Os que entendem

cebe, ela escreve no telemóvel
para onde é que quer ir e o senhor tira o bilhete. Ela quando
vai votar já não é preciso eu
entrar, ela entende-se perfeitamente com as pessoas que lá
estão e exerce o seu direito de
voto”.
Paula Freitas prossegue: “os
surdos pagam impostos, têm
os seus direitos, os surdos
votam, não podem deixar de
atender uma pessoa só porque
fala outra língua. Eles sabem ler
e escrever, e, a maioria entende o médico porque sabe fazer
leitura labial, o médico é que

não entende o que o paciente
responde mas se não entende
pede para escrever”, diz.
“FIQUEI TRISTE, QUERO QUE AJUDEM
OS SURDOS”
Quisemos saber da própria
Diana o que sentia. No mesmo dia, à tarde, fomos ao seu
encontro, na cidade de Lagoa
e, frente a frente, na presença
da mãe — que serviu de intérprete —, contou-nos: “eu não
tinha intérprete, mas tinha a
minha mãe comigo e ninguém
me chamou. Esperei, esperei e
esperei tanto que fiquei cansada. Queria ir para casa já, ser
atendida depois pelo médico
na Lagoa. Fiquei cansada, fiquei triste, quero que ajudem
os surdos. Somos iguais aos
ouvintes, temos os mesmos
direitos. Queria que se tivesse
passado o mesmo quando vou,
por exemplo, à consulta de
otorrinos em que sabem que
sou surda e, apesar do médico
não me entender, a minha mãe
faz o diálogo. É importante que
atendam as pessoas.”
APURAR RESPONSABILIDADES
E ADOTAR MEDIDAS
Depois de apurado todo o contexto e relato, contactamos o
Hospital do Divino Espírito Santo via e-mail, colocando várias
questões e solicitando esclarecimentos. O HDES remeteu ao
jornal o seguinte texto:
“Em resposta às questões colocadas cabe-nos esclarecer
que o Serviço de Urgência e
o Hospital em geral tem como
missão a salvaguarda do melhor interesse do doente/pessoa vulnerável. Aliás, o Hospital
tem implementado um procedimento de chamada de intérprete de linguagem gestual, em
parceria com a Associação de
Surdos de S. Miguel, com a
qual temos vindo a trabalhar.
Sobre a situação relatada, cumpre-nos informar que foram tomadas as devidas diligências
para averiguar a situação, no
sentido de se apurar responsabilidades e adotar as medidas
corretivas.”
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Clube Desportivo
Escolar de Água de
Pau conquista 65
medalhas no regional
de categorias
O Clube Desportivo Escolar de
Água de Pau (CDEAP) arrecadou
65 medalhas no Campeonato
Regional de Categorias que decorreu, entre 11 e 13 de março,
na cidade da Praia da Vitória, na
ilha Terceira.
Foram 25 medalhas de ouro, 16
de prata e 24 de bronze, resultantes das participações quer a
nível individual, quer a nível coletivo.
O atleta Gonçalo Rebelo arrecadou seis medalhas de ouro no
total máximo das seis provas individuais em que pôde competir,
a que acresce a medalha de prata na prova de estafetas, o que o
tornou o melhor atleta juvenil dos
Açores.
Já a atleta júnior Mariana Reis arrecadou seis medalhas de ouro e

uma de bronze no total das sete
provas em que competiu, tendo
a atleta, igualmente júnior, Maria
Cabral conquistado três medalhas de ouro, três de prata e uma
de bronze.
Destaque ainda para as atletas
juvenis Margarida Sousa (duas
medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze), Matilde
Cunha (uma medalhas de ouro,
duas de prata e três de bronze)
e para o atleta Tomás Medeiros
(uma medalha de ouro, duas de
prata e duas de bronze).
Em declarações ao Diário da
Lagoa, o presidente do clube,
Pedro Pereira, realça que foram
“a equipa [feminina] mais medalhada no Campeonato dos Açores dos escalões de formação”.
O responsável explica que nos

© CORTESIA CDEAP

Modalidade de natação afirma-se como aquela que melhores resultados
tem dado aos atletas do clube de Água de Pau

masculinos, o atleta Gonçalo Rebelo participou em seis provas
para o seu escalão e conquistou
as seis medalhas de ouro.
“Os dois nadadores que ficaram
à frente do Gonçalo com sete
medalhas de ouro cada, não
nadam cá [na região]. Se olharmos para o background da minha equipa, o Gonçalo venceu
as medalhas não sendo jovem
talento, não tendo esse estatuto
e não tendo o número de treinos que esses atletas tiveram ao
longo desta pandemia”, garante
Pedro Pereira, destacando que

foi “um nadador que teve muito
tempo parado”, mas teve capacidade de superar o desafio.
Questionado sobre como conseguem os atletas contrariar as
dificuldades impostas pela pandemia, Pedro Pereira afirma que
se deve à “resiliência desta equipa jovem”.
“A equipa feminina para o ano
estará a participar novamente no
campeonato nacional, na terceira divisão. Temos vindo sempre
a crescer em todos os regionais
de categorias, temos sempre
aumentado o número de meda-

lhados”, relembra o presidente
do clube escolar da vila de Água
de Pau.
O clube pauense tem como uma
das suas premissas o desenvolvimento do desporto escolar,
permitindo às crianças e jovens
o acesso à prática de atividade
física e desportiva.
O CDEAP é um dos clubes mais
ecléticos do concelho da Lagoa,
com a participação em algumas
modalidades desportivas, com a
natação a se afirmar como a que
melhores resultados tem dado
aos seus atletas. DL

Enigmas e adivinhas na Biblioteca Escolar da EBI de Água de Pau
“Qual é a coisa, qual é ela?” foi
a famosa expressão, tradicionalmente introdutória de adivinhas,
que a Biblioteca Escolar (BE)
usou, no passado mês de março, para se inspirar e criar um
conjunto de atividades em torno
destes pequenos textos que todos conhecem e de que todos
gostam, bem como da temática
dos enigmas.
Assim, foi criado, no início do
mês de março, um Painel de
Adivinhas junto à entrada da
BE, onde professores e alunos
de diferentes ciclos e turmas registaram a adivinha ou charada
preferida. Disponibilizaram-se
também, no espaço dedicado
aos tempos livres da Biblioteca,
diversos desafios como labirintos, quebra-cabeças, puzzles,
jogos de diferenças e cubo mágico, apreciados pelos utilizadores frequentes do espaço.
As turmas do ensino pré-escolar participaram numa aventura
muito especial dedicada aos
enigmas com uma caça ao urso

© BE AP

Alunos puderam realizar diversas atividades no passado mês
de março promovidas pela Biblioteca.

motivada pela exploração do livro de Michael Rosen, Vamos à
Caça do Urso. Após o reconto
e dramatização da história com
movimentos e sons reproduzidos por todos, seguiu-se uma
exploração sensorial dos espaços do conto com a apreciação
das texturas e sensações originadas pelos materiais que com-

punham o percurso. A aventura
terminou com uma verdadeira
caça aos ursos escondidos entre
os livros e mobílias da biblioteca,
de acordo com direções e pistas
fornecidas, que deu origem a
grande entusiasmo dos pequeninos exploradores.
As turmas do 4.ºC e do 5.ºC
também ingressaram numa via-

gem de exploração, mas desta
feita ao universo de Picasso. Dinamizada pela professora Elisabete Lopes e os alunos do 4.ºD,
a atividade fez dos alunos envolvidos verdadeiros artistas, criando, através de um jogo com um
dado e um código de desenho,
rostos ao estilo cubista de Picasso, depois da apresentação da

biografia do pintor e de alguns
exemplos de quadros e desenhos dos alunos dinamizadores.
Os trabalhos resultantes destas
sessões estarão em exposição
na parede lateral exterior à biblioteca até ao final do 2.º período.
A habitual rubrica “Voluntários
de Leitura” foi também dedicada, neste período, às adivinhas
em língua portuguesa e inglesa,
com as turmas do 5.º ano. Em
colaboração com os professores
de Português e de Inglês das turmas, a biblioteca preparou uma
atividade de exploração, leitura
e apresentação de textos do livro Adivinhas, de António Mota,
pelos alunos envolvidos, seguida do tão desejado desafio de
kahoot sobre as adivinhas estudadas.
E com tanta adivinha lida e descoberta, é caso para perguntar:
qual é a coisa, qual é ela que
para a aventura e para a leitura
está sempre aberta?
Sónia Ferreira,
EBI de Água de Pau/DL
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78 crianças têm aulas de circo social num projeto inédito
que já está a dar frutos
Motivar os alunos
através das artes
circenses integra
projeto nacional e
decorre na Lagoa.
Crianças esperam
ansiosamente pelo
dia em que o circo
vai até elas, todas as
semanas

© DL

Por Sara Sousa Oliveira

“Quando a minha professora
falou nisto eu todos os dias perguntava a ela, ‘qual é o dia? qual
é o dia, professora?’ e a minha
professora disse: ‘é na sexta-feira’”. O relato é de Juliana Elbiana, 12 anos, que, num misto
de ansiedade e entusiasmo,
explica como se transformaram
por completo as suas sextas-feiras à tarde. Porque é este o dia
em que os dois professores da
9’Circos - Associação de Artes
Circenses dos Açores, Frederico
Melo e Luís Reis, vão à escola
Escola Básica Integrada de Água
de Pau para a tão aguardada
aula de artes circenses e o Diário
da Lagoa (DL) foi acompanhar
uma delas.
A chamada sala de receção do
pré-escolar da escola de Água
de Pau, depressa ganhou vida.
Os alunos de duas turmas de
Educação Especial começaram a interação e as conversas.
Numa caixa transparente, Frederico Melo e Luís Reis colocaram
tudo aquilo com que iriam trabalhar com os alunos: lenços coloridos, bolas, diablos e massas
coloridas de malabarismo — estruturas alongadas de plástico —
que servem para lançar para o ar.
Mas antes de avançarem para o
material, os alunos ouvem, encostados à parede, e em fila as
perguntas de Frederico. “Quem
é que ajuda os pais em casa? A
fazer o quê?”. E seguem-se um
rol de respostas: lavar a louça,
varrer a casa, arrumar o quarto,
colocar o lixo na rua, tratar dos
animais. “O objetivo dos nossos
projetos ligados ao circo social
é trabalhar as competências do
foro pessoal e social, saber ser,
saber estar, o gosto pelo conhe-

Frederico Melo é o presidente da 9’Circos e Luís Reis já
trabalhou com artes circenses em França, Bélgica, Hong Kong,
Macau, Taiwan e em São Tomé e Príncipe.

cimento e aprendizagem”, explica o presidente da Associação
9’Circos ao DL. Frederico Melo
diz que as artes circenses são
apenas “uma desculpa” para
trabalhar outras coisas como “a

“

Almeida, 11 anos, não larga os
três lenços que foi buscar à caixa
transparente. E é vê-lo durante
longos minutos seguidos a colocá-los aos três no ar, apanhando-os um a um, tentando sem-

a criatividade que eles têm muito dentro
deles e que ainda não foi castrada
é o que mais me surpreende”

persistência, o foco, a concentração e a memória”, só para nomear alguns.
“HÁ MUITOS CONFLITOS ENTRE ELES E
ESTÁVAMOS UM POUCO APREENSIVAS
MAS AQUI É IMPECÁVEL”
Depois de uma abordagem mais
informal, mas sempre com teor
educativo e formativo como matriz, cada aluno escolheu aquilo
com que mais se identifica. A
maioria escolheu trabalhar com
diablos, onde são utilizados dois
paus ligados por um fio e duas
semiesferas invertidas e unidas
que oscilam conforme a vontade
de quem o manipula. Mas Tiago

pre não deixar cair nenhum. É
difícil mantê-los no ar? Perguntámos. “Não”, respondeu logo, “é
preciso ter concentração e jeito”.
Logo depois perguntámos se ele
gostava de ali estar. Não hesitou
na resposta: “sim, a gente esforça-se muito para conseguir uma
coisa e vamos conseguindo”,
garante.
Uma das duas professoras que
também fazem a aula de circo
com os alunos diz-se surpreendida com os resultados que já
se notam. “Eu fiquei impressionada, eles são miúdos de duas
turmas diferentes, com muitos
problemas de comportamen© DL

Tiago Almeida tem 11 anos e é
aluno na escola de Água de Pau.

to, que se davam muito mal,
há muitos conflitos entre eles e
estávamos um pouco apreensivas mas aqui é impecável, eles
dão-se super bem, respeitam
as regras” assegura Elsa Ferreira. É professora há 28 anos. O
balanço que faz do circo social,
na escola de Água de Pau, é
francamente positivo. “Eles têm
muita dificuldade tanto em dirigir a atenção como em ter um
período de concentração mais
alargado. O facto deles estarem
a manipular as bolas implica ter
que trabalhar a parte da coordenação e depois tem que se
ter uma capacidade de concentração porque se não, a bola cai.
Com estes miúdos eu pensei, vai
ser terrível porque dentro da sala
com qualquer barulho eles distraem-se. Mas eles quando estão
a fazer isto abstraem-se completamente do resto e estão super
concentrados”, garante Elsa Ferreira. Prova disso, a persistência
de Juliana Elbiana com as bolas
que escolheu para lançar. “Quando consigo fazer as atividades
sinto-me alegre”, garante a aluna.
Já o professor responsável pela
atividade da 9’Circos, garante
que há frustração. Tentar, falhar e
recomeçar é uma constante com
praticamente tudo o que implique
as artes circenses. Isso mesmo
confirma um dos responsáveis
pelo projeto.
Luís Reis também capta, e muito, a atenção dos mais novos,
dentro da sala onde decorre a
aula. Com uma linguagem simples, descomplicada e próxima
dos alunos, vai indicando como

se faz este ou aquele truque. Já
trabalhou com artes circenses
em França, Bélgica, Hong Kong,
Macau, Taiwan e em São Tomé
e Príncipe. “Nós trazemos circo
às crianças, trazemos uma parte
de espectáculo, de diversão, entretenimento mas eu acho que o
que é mais interessante com estas aulas de circo acaba por ser
utilizar um lado que é engraçado
mas ao mesmo tempo trazendo
autoestima a estas crianças, solidariedade, compaixão, amizade, criação de laços”, assegura
o professor. A mesma orientação
sugere Albertina Oliveira. Para a
vereadora da Câmara Municipal
de Lagoa, parceira do projeto, “através da parte lúdica, as
crianças adquirem competências muito mais facilmente e de
forma mais motivadora para as
crianças para a parte escolar”:
Cinco turmas, previamente sinalizadas, dos cinco concelhos
estão integradas no projeto BPI
Fundação “la Caixa” Infância.
Segundo a informação no site
do projeto, “o Prémio Infância
tem por objetivo promover projetos a executar em território
nacional destinados a romper o
círculo de pobreza, empoderando a infância, a adolescência e
potenciando a família como eixo
da ação socieducativa”. O projeto que envolve as 78 crianças da
Lagoa, liderado pela Associação
9’Circos, foi um dos 22 escolhidos dos 140 candidatos a nível
nacional. Arrancou em fevereiro
passado e dura um ano. A boa
notícia é que, caso continue a
dar frutos, poderá mesmo continuar a fazer a diferença na vida
de ainda mais crianças: “temos
um conjunto de ações no âmbito da educação não formal. De
acordo com a avaliação do que
for sendo feito, vamos vendo”,
assegura a vereadora.
Um dos mentores da 9’Circos Associação de Artes Circenses
dos Açores, já percorreu outros
concelhos levando o circo social
até outros públicos. Perguntámos-lhe o que mais o impressiona nestas crianças. A resposta:
“a criatividade que eles têm muito dentro deles e que ainda não
foi castrada é o que mais me surpreende”. E é sendo criativo que
se desbrava caminho rumo ao
universo dos sonhos onde nada
é impossível.
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DESPORTO

Santacruzense José Raimundo integra Comissão
Técnica de organismo europeu de Patinagem
Por

Clife Botelho

José Raimundo, natural da freguesia de Santa Cruz, antigo presidente da Associação de Patinagem
de São Miguel é o atual vice-presidente da Federação Portuguesa
de Patinagem, tendo a seu cargo
a pasta da patinagem artística. Recentemente, tomou posse como
um dos quatro novos membros da
Comissão Técnica da World Skate
Europe, dando assim mais um salto na sua carreira, desta vez para
o panorama internacional. O Diário
da Lagoa contactou Raimundo
para saber mais.
DL: Como é que se sente perante o convite para integrar a
Comissão Técnica de uma entidade internacional?
Primeiro é uma grande honra alcançar um patamar internacional, ser membro da World Skater
Europe, o organismo que dirige a
patinagem artística na Europa e
que, ao fim ao cabo, vai regulamentar também e operacionaliza
todas as competições dentro da
área europeia. Acho que, sem dú-

vida, para a Lagoa e para os Açores e Portugal, certamente é um
grande orgulho, mas com sentido
de grande responsabilidade pela
exigência do cargo em si.
Com os anos todos de experiência que tenho, desde logo como
atleta, juíz, treinador, dirigente,
acho que estou mais que preparado para assumir essa responsabilidade e, também, para dar a
minha visão da patinagem artística na Europa.
DL: O que é que o cargo vai implicar?
Mais trabalho, uma maior organização da minha vida, naquilo
que é a organização dos diversos
eventos desportivos, bem como
a nível de toda a regulamentação
que tem que ser trabalhada neste
sentido. Mas, dentro disto, também, continuo como vice-presidente da Federação e tenho que
gerir essas duas situações, de
forma a que consiga dar respostas eficazes.
DL: Vai ter que abdicar de alguma atividade para se dedicar

© DL

José Raimundo tem 41 anos e está envolvido na modalidade há 28 anos

ao novo cargo?
Vou continuar a fazer o meu trabalho e assumir essas duas responsabilidades, quer na Europa,
quer como vice-presidente da
Patinagem Artística na Federação. Agora, o cargo em si limita-me porque não posso acompanhar na Europa a nossa seleção
Portuguesa. Por uma questão de
ética e de princípio, uma vez que
passo a representar toda a
Europa. Acaba por ser uma limitação neste sentido.

DL: Em termos práticos quais
são as suas funções no terreno?
Primeiramente temos que operacionalizar os calendários desportivos da Patinagem Artística na
Europa, toda a regulamentação
aplicável de acordo com a entidade mãe que é a World Skate
na sua operacionalização na Europa, para além da organização
dos respetivos campeonatos da
europa e taças da europa. Para
todo o acompanhamento que é

feito de toda a patinagem a nível
europeu.
DL: Considera que o cargo internacional é a recompensa
pela sua longa carreira?
Sem dúvida que sim, é um orgulho chegar a esses patamares,
é uma grande responsabilidade
mas acima de tudo também é
uma recompensa pelos vários
anos de trabalho e dedicação
que tenho dado à patinagem artística.

Treinador Geraldo Andrade convidado pela Federação
Portuguesa de Patinagem para selecionador nacional
O treinador do Clube de Patinagem de Santa Cruz, Geraldo Andrade, foi convidado,
recentemente, pela Federação
Portuguesa de Patinagem para
ser selecionador nacional, na
equipa de cadetes e juvenis.
O seu currículo com quase 30
anos de carreira no clube santacruzense, dispensa apresentações.
Neste sentido, em fevereiro
passado, a autarquia da Lagoa
realizou, no pavilhão da Escola Padre João José do Amaral,
uma cerimónia com o objetivo
de distinguir o treinador Geraldo Andrade e os atletas Rafael
Costa e Gonçalo Pereira do Clube de Patinagem de Santa Cruz.
Na ocasião, a presidente da
Câmara Municipal de Lagoa,
Cristina Calisto, disse que “são

muitos anos de entusiasmo,
amizade, entrega e dedicação
à promoção do desporto enquanto nivelador social e estilo
de vida, não só a nível do concelho, como a nível nacional no
que à modalidade diz respeito.
Com o título de selecionador
nacional, a Lagoa fica, assim,
representada ao mais alto nível
na patinagem artística”, destacou a autarca.
Relativamente ao voto de congratulação ao atleta Rafael Costa, Cristina Calisto, salientou
que “apesar da sua tenra idade,
Rafael alcançou já alguns títulos
prestigiantes, demonstrativos
do seu nível desportivo e do
grau de exigência do clube que
representa. Fruto do esforço
e empenho do atleta e da sua
família, tem apresentado um

© DL

Treinador do Clube de Patinagem de Santa Cruz
dedica-se à modalidade há quase 30 anos

distinto desempenho técnico,
acrescido da responsabilidade
de representar o nome do clu-

be, do concelho de Lagoa e da
nossa região”, disse.
Rafael Costa conta no seu currí-

culo com um título de campeão
nacional de infantis de patinagem artística, conquistado em
setembro de 2021. Foi, ainda,
pré-convocado para integrar a
Seleção Nacional e representar
Portugal na Taça da Europa de
Patinagem Artística.
Gonçalo Pereira foi, igualmente, distinguido pela Câmara da
Lagoa. Sendo um atleta habituado a grandes palcos competitivos, é também mais um
exemplo do excelente trabalho
formativo que tem sido desenvolvido pelo Clube de Patinagem de Santa Cruz, através do
seu treinador, Geraldo Andrade. O seu feito mais recente foi
ter alcançado o terceiro lugar
no Campeonato Nacional de
Patinagem Artística, em setembro do ano passado. DL

ESCOLAS

Canta Comigo, Leio
Contigo - Histórias
de Cantar e Encantar
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L/R: Sempre tiveram esse interesse de ler livros e de cantar?
CCLC: O ato de cantar e contar
histórias já existia em nós muito
antes de iniciarmos o CCLC, embora fosse feito noutros moldes e
noutros contextos. Como já referimos, faz parte da nossa essência
como seres humanos.

Alda Fernandes e Anabela Cura são, seguramente,
docentes conhecidas de todos os alunos da EBI de Lagoa.
Ao longo dos anos, habituamo-nos a vê-las entrar na
sala de aula para cantar e encantar. Ao entrevistá-las,
pretendemos conhecer um pouco mais do projeto Canta
Comigo, Leio Contigo (CCLC) e de quem está por trás dele
Laura e Rita (L/R): De onde veio
esta ideia de ler livros e tocar
músicas para o entretenimento
dos mais novos?
CCLC: Antes de respondermos à
vossa questão, gostaríamos de esclarecer dois aspetos primordiais
para nós. Primeiro — gostamos de
afirmar que não “lemos livros”: nós
contamos histórias, tendo sempre
o livro por suporte. Podê-lo-íamos
fazer sem a presença do livro, porém, para nós, o livro é um objeto
artístico e acreditamos que não
teria o mesmo impacto, uma vez
que as ilustrações e o design também são linguagens fundamentais para a compreensão global.
Segundo — não o fazemos para
“entretenimento dos mais novos”,
mas para incutir o gosto e a fruição pela literatura, desenvolvendo o pensamento crítico e criativo, a curiosidade e a capacidade
de decisão.

L/R: O que recomendam para os
mais novos?
CCLC: Ambas desejamos passar
este enorme amor a outros, sejam
eles crianças ou adultos. Acreditamos que a nossa missão é abrir
as portas para outras formas de
ler, para outros livros que não os
recomendados, deixando assim
ao arbítrio de cada um a escolha
dos livros que passem a “morar
em nós”.

A ideia de contar e cantar histórias, embora tenha nascido
no Departamento da Educação
Pré-escolar, a sua génese é-nos
intrínseca, visto que os livros, as
histórias e a música estão-nos
entranhados no coração.
L/R: Quando e onde foi a vossa
primeira sessão?
CCLC: No início do projeto, em
setembro de 2015, trabalhávamos
de forma um pouco diferente. Começámos com sessões na educação pré-escolar, realizadas apenas
pela Alda, e sessões esporádicas
no 2.º ciclo, realizadas pela Anabela. A partir do mês de janeiro, passámos a fazer também sessões
no 1.º ciclo. Não conseguimos
precisar quando ocorreu a nossa
primeira sessão, mas presumimos
ter sido no mês de setembro.
L/R: Qual foi o primeiro livro que
apresentaram?

Docentes Alda Fernandes e Anabela Cura são as dinamizadoras do projeto
“Canta Comigo, Leio Contigo”.

Alda: Lembro-me bem que comecei com a história Desculpa, de
Norbert Landa. Nessa altura, estava a frequentar uma formação
sobre literacia, que durou todo o
ano letivo. Na referida formação,
começámos com essa história
e trabalhámo-la durante muito
tempo, por isso nunca esqueci. A
canção, de minha autoria, intitulava-se Boa Educação.
Anabela: Como contava histórias
às minhas turmas, quase diariamente, nas aulas de Português,
não posso afirmar convictamen-

A Mulher e o Empreendedorismo
© DR
No âmbito da Educação Empreendedora, decorreu no dia
11 de março, na EBI de Lagoa,
na Biblioteca da EB 2 Padre
João José do Amaral, uma palestra proferida pela UMAR subordinada ao tema A Mulher e
o Empreendedorismo nos Açores à qual assistiram os alunos
Palestra proferida pela presidente da UMAR, Maria José
do 5º E (turma de Educação
Medeiros
Carreiro Raposo e pela Engª Sandra Cardoso.
Empreendedora) e todos os representantes das turmas do 2º
ciclo.
A palestra foi proferida pela Presidente da UMAR, Maria José Medeiros Carreiro
Raposo e pela empreendedora, Engª Sandra Cardoso, como exemplo de empreendedorismo no feminino.
Para além dos referidos alunos, estiveram presentes na palestra a representante
dos Pais e Encarregados de Educação do 5ºE, professora Lúcia Moniz, e a representante da Gesentrepreneur, Dr.ª Ana Mineiro.
A palestra foi de grande interesse pedagógico, tendo cativado a atenção dos
alunos e dos adultos nela presentes.
Ainda no âmbito do Empreendedorismo no Feminino, os alunos do 6ºD, na aula
de Cidadania e Desenvolvimento, tiveram a oportunidade de ouvir e interagir com
as empreendedoras Sónia Alexandra Ferreira e Ana Teresa Silva, ambas Encarregadas de Educação de alunos desta turma, que falaram da sua experiência,
referindo que ser-se empreendedora é estar atenta às necessidades do mercado,
ser autónoma, dinâmica e criativa, sem esquecer a sua realização pessoal.
Helena Costa, EBI de Lagoa/ DL

te qual terá sido a primeira que
contei nas sessões do CCLC. Talvez O Peixinho que Descobriu o
Mar, um pequeno conto de José
Eduardo Agualusa.
L/R: E qual foi o mais recente?
CCLC: Recentemente, estamos a
homenagear todos os pais com
A Tarte de Fadas, de Michaël Escoffier e Um Papá à Medida, de
Davide Cali. Em relação à canção,
nestas sessões, cantamos ora Eu
Gosto é do Papá, ora O Meu Pai é
Grande, da autoria da Alda.

L/R: A que sítio gostariam de ir
fazer uma apresentação do vosso trabalho?
CCLC: Gostamos de ir a todos os
sítios onde nos sintamos acolhidas
e onde gostem do nosso trabalho.
L/R: Qual a editora/autor(a) que
mais gostam ou falam?
CCLC: Os nossos gostos são demasiado diversos para escolhermos, apenas, esta ou aquela editora/autor(a).
L/R: Obrigada! Esperamos que
continuem com o projeto e a encantar-nos com as vossas histórias.
Laura Carlos e Rita Rodrigues,
EBI de Lagoa/ DL

Clube de Geocaching da Secundária
de Lagoa visita o Expolab
© DR
Na passada semana várias
turmas da Escola Secundária da Lagoa visitaram o
Expolab, tendo realizado
diversas atividades e experiências relativas à “física
do espaço e lançamento de
foguetões”. A maioria destas turmas eram do terceiro
ciclo. Participaram nesta atividade, que se realizou entre
28 de março e 1 de abril, deAlunos realizaram atividades e experiências relativas à “física
zassete turmas (num total de do espaço e lançamento de foguetões”.
cerca de duzentos alunos),
acompanhadas por vinte
professores.
Esta atividade faz parte do projeto ISU (In search of the uncertain), promovido pelo
Clube de Geocaching da ES Lagoa e que conta, desde a primeira hora, com o Expolab
como entidade parceira.
Esta entidade também organizará mais duas atividades, no âmbito deste mesmo projeto, sendo uma delas uma “formação avançada sobre impressão 3D” e a outra um
curso de formação (certificada) para professores, sobre “como ensinar a física do Espaço” a jovens estudantes, que se realizará na janela formativa de julho de 2022 e que
é da responsabilidade da ESERO/Ciência Viva.
Clube de Geocaching da ESL/ DL
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ILUSTRAÇÃO E OPINIÃO

A LIBERDADE
Deram-me espaço para 3000
palavras, mas só me ocorre
uma, a LIBERDADE dado a proximidade à data que nos fez democracia e com ela a liberdade
de expressão e a liberdade de
imprensa. Foi a 25 do mês de
abril, data em que os nossos
pais e avós saíram à rua e colocaram cravos nas armas do
exército português. Muitos filhos tinham tombado em guerras ultramarinas antes de 1974,
um dos precedentes para a revolução deponente do regime
ditatorial, de inspiração fascista, vigente desde 33. Os portugueses tentaram a liberdade e
falharam muitas vezes. A situação do país era vergonhosa, a
vários níveis. Nos finais de década de 60, o regime exilava-se,
envelhecido, num ocidente de
países em plena efervescência
social e intelectual. Os vários
conflitos forçavam Salazar e o
seu sucessor Caetano a gastar
uma grande parte do orçamento do estado na administração
colonial e nas despesas militares. Estas razões associadas à
opressão imposta, por meio da
PIDE, especialista em tortura,
humilhação, perseguição e em
riscar versos, textos e imagens
a lápis-lazúli, impulsionaram os
maiores amantes da liberdade a afinarem a imaginação e
criatividade, a agruparem-se,
a organizarem-se e a fazerem acontecer. Menciono, por
isso, a açoriana Natália Correia como o mais belo exemplo desta soberba que, em
pleno patriarcado, ao seu mais
alto nível, foi julgada por seus
versos eróticos, considerados
obscenos. Meras rimas, com
palavras como vulva e língua,
levaram-na à detenção. Há 50
anos a indecência de Natália,
nascida na paradisíaca ilha de
S. Miguel, despertou os portugueses para a ausência da liberdade, nas suas vidas. O livro
Antologia de Poesia Portuguesa
Erótica e Satírica rapidamente
esgotou e o resto é história. A
25, a liberdade esteve ao nosso alcance, ao alcance do povo
que passou a ter de a governar
e a governar-se. O que fizemos
da liberdade não sei bem. É

por isso mesmo que questiono:
Sabemos o que é a liberdade?
Sabemos usá-la, mantê-la, apli-

lelo com a palavra escolhida, tal
como a fraternidade, a igualdade, a razão, a dignidade.

nificação, à luz da atual invasão,
pois, se liberdade é a verdade
que pregam, logo a indepen-

cá-la? Sabemos ser livres sós e
em sociedade? Logo a seguir
a 25, foi escrita e já reescrita a
nossa Constituição para que
não nos esquecêssemos daqueles direitos, deveres e responsabilidades, garantias desta
Liberdade, fundada em 1974.
Julgo importante esclarecer-me, devidamente, sobre a liberdade, não só a portuguesa,
mas a liberdade mundial e, agora, bem ameaçada, a liberdade
europeia. Ora bem, a consolidação dos Direitos Humanos,
na sua Declaração Universal,
deram-se após a 2ª Guerra
Mundial, justamente como contraponto a esse período sombrio da humanidade, durante o
qual muitas pessoas tiveram o
seu direito à existência e à liberdade, completamente roubado.
Logo, nos seus primeiros 3 artigos, a liberdade é o enfoque
principal. Em jeito de reflexão,
evidenciam-se algumas importantes palavras-chave em para-

A nossa palavra liberdade assume outros conjuntos de letras,
pelo mundo fora. Vejamos: libertas, liberté, libertà, freedom,
liberty, independence, svoboda,
özgürlük, freiheit, lirinë, zìyóu,
kebebasan, libertad...
Algumas delas pertencem a
países opressores, tanto no seu
território como fora do mesmo.
Outros fundaram-se, remodelaram-se e revolucionaram-se
sob a égide deste conjunto de
letras. Em russo, Svoboda significa a possibilidade de manifestação da vontade do sujeito
nas condições de consciência
das leis de desenvolvimento
da natureza e da sociedade.
Svoboda significa, também,
independência, isto é, a ausência de constrangimentos e
restrições que vinculam a vida
sociopolítica e as atividades
de qualquer um: classe, toda a
sociedade ou seus membros.
Parece-me que precisam, urgentemente, de rever esta sig-

dência que defendem, enquanto sinónimo de liberdade, está
bem longe de ser verdadeira.
Liberdade é uma palavra poderosa. Basta pronunciá-la para
enchermos o peito de ar e respirarmos mais levemente. Dizer
liberdade dá alento. Um exemplo de liberdade é a libertação
de um pássaro de uma gaiola.
Um exemplo de liberdade é
uma mulher recuperar a sua
independência após o término
de um casamento controlador.
Socialmente, não vivemos em
ilhas despovoadas. Se eu fosse Robinson Crusoé, poderia
fazer todas as coisas que são
fisicamente possíveis para
mim. Mas vivemos em sociedade. Na sociedade, somos
— ou deveríamos ser considerados — livres, na medida
em que as nossas ações não
prejudicam os outros. A liberdade é frágil, as pessoas nem
se apercebem quando ela está
a ser-lhes retirada. Parece-me

importante equacionar de que
modo a liberdade faz a diferença nas nossas vidas. Partilhar
os meus pensamentos é uma
expressão da liberdade. Sou
livre porque escrevo, porque
imagino, porque desenho, porque posso colocar os meus
planos em ação e mostrá-los,
porque posso desejar ser e
fazer e fazer o que desejo ser.
Estimo muito a liberdade. Na
pirâmide das necessidades,
coloco-a, muitas vezes, em
primeiro lugar, como um inicial
mecanismo de filtragem. Se
me tirarem a liberdade, como
posso amar? Desprovida de liberdade para errar, como posso aprender? Sem este oxigénio, como posso cantar? Viver
sem liberdade é, apenas, sobreviver. Sobreviver não basta.
Em síntese, neste texto e na
sua versão integral, escrevo,
em simultâneo com Liberdade,
as palavras: democracia, 25
de abril, Natália Correia, vulva, Fernando Pessoa, língua,
Constituição, direitos, fraternidade, igualdade, razão, dignidade, responsabilidade, Cristo, Nossa Senhora de Fátima,
Viriato, D. Afonso Henriques,
independência, esperança, fé,
povo, Fado, poesia, desejos,
felicidade, autonomia, oxigénio, Madonna, Miles Cyrus,
Sinead O´Connor, Jim Morrison, Thomas Jefferson, Emma
Goldman, Amália, Mariza,
Carminho e Camané. Escrevi
+/- 50 vezes a palavra liberdade, quase tantas vezes como
os anos que temos, enquanto
país democrático. Enquanto
escrevia este texto, procurei a
opinião de várias pessoas, nenhuma opinião foi igual.
Subliminarmente, a emoção
adjacente era a mesma. Não
as transcrevo aqui, pois assiste-lhes a liberdade de não concordarem comigo e com este
texto, mas guardei-as e partilhei-as no meu Instagram. Passem por lá, estou em: @lidiamenesesdesign. Pode ler este
texto, na íntegra, em www.
diariodalagoa.pt
Ilustração e texto por
Lidia Meneses
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CRÓNICA

Lagoa, 500 anos: 1522 a 2022 – História,
Cultura e Turismo
“(...) percorrer todo o litoral do concelho de Lagoa é viver cores, sabores e falares repletos de
açorianidade. Muito mais se percorrermos pelo seu interior com os olhos marcados pela alma”

O

concelho de Lagoa
é o mais pequeno
da ilha de S. Miguel, mas grande em
iniciativas socioculturais no concelho e junto das comunidades
lagoenses emigrantes dos EUA e
Canadá. É um concelho de muita
história lavrada e narrada pelos feitos do seu povo desde o seu povoamento até ao presente.
No dia 11 de abril de 2022 celebra
o seu 500º aniversário da sua elevação a concelho, por Carta Régia
de D. João III. A partir de 19 de outubro de 1853 viu crescer e valorizar o concelho de Lagoa a sua área
geográfica com a integração do
antigo concelho vizinho, da Vila
de Água de Pau, suprimido no âmbito duma redução dos municípios
em Portugal, de 605 para 305, num
período da vigência dum governo
português “regenerador” parco em
recursos económicos.
A gratidão manda prestar, nesta
data simbólica, justa homenagem
a todos os lagoenses e em particular aos que assumiram as rédeas
do crescimento e desenvolvimento
do concelho, através do seu rútilo
talento, dedicação e tenacidade,
rendendo-lhes os maiores louvores, por aquilo que o concelho de
Lagoa representa hoje, entre os 19
municípios dos Açores.
Visualizar a cultura do povo lagoense, suas pontes com as suas
origens socioculturais é tarefa difícil, embora alguns lagoenses como
o Dr. Francisco Carreiro da Costa,
o Padre João José Tavares, os professores João Ferreira da Silva, Luciano da Mota Vieira e outros, terem
publicado já uma boa parte do
percurso histórico deste concelho.
O dimensionamento da cultura
lagoense, associada ao potencial histórico-arquitetónico, natural-paisagístico, de um lado, e
os aspetos histórico-culturais de
Lagoa do outro, visa promover o
desenvolvimento turístico entre a
sua cidade de Lagoa [freguesias
de Santa Cruz e Rosário], a Vila
de Água de Pau e as outras duas

© MÁRIO NELSON
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freguesias de Cabouco e Ribeira
Chã, e reflete a visão moderna de
todo o concelho.
Percorrer o litoral do concelho de
Lagoa, desde o Rosário até à Ribeira Chã, passando pelo “Passadiço
Litoral da Lagoa” que liga a Atalhada ao Portinho de São Pedro, pela
Baía de Santa Cruz e pela costa microclimática da Caloura de Água
de Pau, em toda a sua extensão, é
viver cores, sabores e falares repletos de açorianidade. Muito mais se
percorrermos pelo seu interior com
os olhos marcados pela alma.
Somos lagoenses na raiz de todos
os nossos fazeres, desde os mais artesanais e genuínos (louça tradicional, presépios e sua arte bonecreira, cestaria, tecelagem, pastelaria
típica), até aos industriais, comerciais e turísticos (fábricas, hotéis,
alojamento local e restaurantes de
qualidade).
No entanto, pela própria índole do
nosso povo, mantivemos a nossa
cultura e nossos valores, mais espalhados e divulgados do que os
outros municípios, pelos países
de emigração açoriana, nomeadamente, nos EUA e Canadá.
SISTEMA GEOPOLÍTICO-ADMINISTRATIVO E POPULAÇÃO
A situação geográfica do concelho
de Lagoa, bem como a sua localização estratégica a meio caminho
entre os concelhos de Ponta Delgada, Vila Franca e Ribeira Grande, na
costa sul da ilha, a mais solarenga

Roberto Medeiros
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e menos húmida, coloca-o numa
situação privilegiada, porque dali,
mais rapidamente, podem partir e
chegar fluxos turísticos em visita à
ilha, à Lagoa.
As atividades administrativas e de
serviços aos munícipes lagoenses
centram-se na sua Câmara Municipal sediada na freguesia de Santa
Cruz, com a representação política
de uma presidente, um vice-presidente e cinco vereadores. Mas, o
primeiro patamar do poder político
é exercido pelas Juntas e Assembleias de Freguesia: são elas que
ouvem as reivindicações de seus
fregueses (moradores daquela jurisdição) e acompanham as respostas
para o atendimento de suas necessidades básicas.
São cinco as Juntas de Freguesia
no concelho de Lagoa: a de maior
população é a do Rosário, seguida
de acordo com o mesmo critério
pelas de Água de Pau, Santa Cruz,
Cabouco e Ribeira Chã.
Belas casas adornadas com cantarias de pedra – os principais exemplares datam do século XVIII e XIX
– enobrecem o concelho e organizam-se pela cidade de Lagoa (Santa Cruz e Rosário) e Vila de Água
de Pau.
Os templos religiosos são o testemunho das manifestações mais ricas e sofisticadas das construções
locais. Todas as igrejas, distribuídas pela cidade de Lagoa, freguesias, localidades e vila de Água de
Pau apresentam-se sempre com

belos trabalhos de pedra lavrada,
para não se falar da abundância
das Ermidas e Impérios do Espírito
Santo, manifestações de um gosto
mais popular e genuíno, estes últimos.
Os dois conventos ex-libris da Lagoa, o de Santo António na freguesia de Santa Cruz e o outro na Caloura, em Água de Pau, são ambos
classificados património regional.
Ambos têm seu jardim com árvores centenárias e de grande porte.
O Convento e a Ermida da Caloura à beira-mar, com suas araucárias, espécie resistente à maresia
e aos ventos, e metrosíderos, que
florescem em junho e são pouso
para o chilreio de aves e pequenos
pássaros. Um lugar aprazível com
o seu portinho e suas embarcações de boca-aberta, seu cais com
zona balnear e restaurante, servem de sala de visitas aos seus residentes pauenses, aos lagoenses e
a milhares de turistas que para ali
ocorrem, durante todo o ano.
Os lagoenses orgulham-se do seu
Porto dos Carneiros, seu passado e
presente: devido ao seu cais com
porta de entrada de barcos comerciais e de pesca. Tem bons restaurantes e nele também fica um clube náutico, por se tratar de um dos
locais preferidos dos jovens para
esta atividade.
ATIVIDADES ECONÓMICAS
E PROFISSIONAIS
Ocupa-se a sua gente, nos servi-

ços, na pesca, na construção civil,
na agricultura e a pecuária tem
um papel com algum peso económico mais recentemente pois no
passado eram as vinhas e o cultivo do milho, trigo, e quintinhas as
principais fontes de rendimento.
Os serviços constituem importante fonte de renda da população
que preenche em menor número
a área qualificada e técnica. O comércio tem vindo a crescer e vai
dando resposta satisfatória às necessidades.
O turismo é a atividade em expansão, resultado da circulação de
pessoas do continente, dos EUA,
da Alemanha e de todo mundo trazidas por barcos de cruzeiro e
aviões devido às características de
hospedagem constituída por bons
hotéis, alojamento local e da oferta de restaurantes, cafés e bares.
O meu orgulho pessoal é de estar,
como passageiro que sou, participando como empresário e ex-autarca, na manutenção dos valores
da cultura popular lagoense e
pauense que resultou, em grande
parte, do meu trabalho desenvolvido como vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de
Lagoa, durante 20 anos. Mas esse
é, sem dúvida, menor do que o
de descendente, contribuindo
com um pedacinho da história e
memória coletiva do nosso povo,
através das minhas publicações
em livro, jornais e revistas regionais e dos EUA e Canadá.
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OBITUÁRIO

Descubra as diferenças

ÁGUA DE PAU
Duarte Manuel Sousa
Nasceu 23-04-1944
Faleceu 24-03-2022
Víctor Calouro Furtado
Nasceu 06-01-1952
Faleceu 25-02-2022

CABOUCO
SOLUÇÕES:

Maria Almerinda Mota Rebelo
Nasceu 29-09-1929
Faleceu 15-03-2022
Maria Nubélia Martins
Nasceu 21-11-1938
Faleceu 20-02-2022

ROSÁRIO
Maria Luísa Sousa Eleutério
Nasceu 22-05-1943
Faleceu 25-03-2022

HORÓSCOPO
CARNEIRO

Amor: expanda a sua capacidade de tomar iniciativas e adote uma
atitude criativa de modo a conseguir aproveitar esta fase de renovação da sua vida.
Trabalho: as perspetivas profissionais são ótimas e tudo tende a decorrer de
forma auspiciosa. No entanto, cabe a si usar os recursos disponíveis.

TOURO

Amor: atravessa um período agradável e harmonioso em termos
sentimentais. É possível que pretenda passar mais tempo a conviver no conforto do lar.
Trabalho: a conjuntura permite-lhe avançar na carreira, mas não tenha receio
de assumir novas responsabilidades. O setor económico está favorecido.

GÉMEOS

Amor: altura ideal para participar em eventos sociais que possam
estimular a sua mente versátil. Aliás, as amizades podem ganhar
maior importância.
Trabalho: momento propício para concretizar todas as suas tarefas. Está bastante eficaz e tudo indica que vai alcançar plenamente os seus objetivos.

CARANGUEJO

Amor: talvez tenha de servir de suporte a uma pessoa que lhe está
próxima, mas atue com discernimento e não deixe que ninguém
abuse da sua bondade.
Trabalho: aproxima-se uma etapa decisiva que lhe pode trazer regalias financeiras. Porém, siga a sua intuição e não tenha medo de tomar decisões.

LEÃO

Amor: prevêem-se bons progressos no plano amoroso. Mas, desenvolva uma atitude flexível de maneira a afastar rotinas que
possam desgastar a relação.
Trabalho: privilegie a aquisição de conhecimentos e tente desenvolver projetos
inovadores, que lhe possam proporcionar um futuro mais vantajoso.

VIRGEM

Amor: o seu relacionamento afetivo revela o amadurecimento de
ambos os elementos do par. Contudo, dê mais atenção às opiniões da sua cara-metade.
Trabalho: perspetiva-se uma época tranquila que pode ser aproveitada para a
aquisição de conhecimentos, essenciais para a sua bagagem intelectual.

BALANÇA

Amor: o seu poder de discernimento racional encontra-se especialmente aguçado. Examine o modo como resolve as situações
difíceis do seu quotidiano.

Trabalho: podem surgir propostas que necessitam de uma forte capacidade de
decisão. Procure tirar o melhor proveito deste período de crescimento.

ESCORPIÃO

Amor: as suas qualidades pessoais estão especialmente acentuadas. Nesta perspetiva, não tenha medo de projetar a sua faceta
magnética e misteriosa.
Trabalho: esta é uma etapa benéfica que lhe possibilita obter resultados muito
positivos. Tente tirar o melhor proveito deste ciclo de crescimento.

SANTA CRUZ
Álvaro de Sousa Couto
Nasceu 14-10-1951
Faleceu 01-03-2022
Maria dos Anjos
Nasceu 20-07-1926
Faleceu 26-02-2022

SAGITÁRIO

Olga das Mercês Borges
Nasceu 21-10-1922
Faleceu 08-03-2022

CAPRICÓRNIO

Agência Funerária
Carvalho

Amor: a abertura de horizontes traz-lhe vários benefícios Neste
sentido, siga com confiança a sua intuição e acredite nas suas próprias convicções.
Trabalho: existe um ambiente de autodisciplina que lhe possibilita concretizar
os seus planos e todas as suas ações tendem a obter muitos êxitos.
Amor: analise os fatores que podem ter causado uma transformação na sua vida afetiva. Neste sentido, seja racional e assuma os
seus compromissos.
Trabalho: provavelmente, agora vai encontrar um novo rumo para a sua carreira. Esperam-se mudanças, mas ouça a opinião dos seus parentes próximos.

AQUÁRIO

Amor: esta é uma época em que sente maior vontade de contactar
com a maior diversidade de pessoas possível de modo a tirar o máximo proveito da vida.
Trabalho: a sua situação financeira e os bens materiais estão em primeiro plano de forma a poder melhorar no futuro as suas condições económicas.

PEIXES

Amor: sente que tem maior capacidade de expor as suas ideias com
discernimento e transparência. Assim, converse com alguém sobre
os seus intentos.
Trabalho: o seu regente Júpiter concede-lhe proteção. Porém, acredite em si,
aumente a sua fé e tire o melhor proveito deste ciclo de crescimento.

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

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

Se as trocas culturais e comerciais
fossem canceladas pela guerra:
um universo paralelo
Por costume, ouço sempre que sou do
contra. Duvidar, subir ao muro para ver
o outro lado, pensar numa outra opção
ou solução e validar a perspetiva alheia:
todos grandes talentos meus. Sobre a
invasão da Ucrânia pelos russos, continuo com o mesmo feitio antagónico
e disruptivo, mas não no sentido que
muitos esperam.
A guerra é condenável e não há complexidade geopolítica que nos valha o
apoio a Putin. As verdadeiras vítimas
são os ucranianos (porque aliás é o seu
território a ser destruído) e, sem esquecer, os russos – aqueles que lutam obrigados e os que se opõem publicamente contra os crimes do regime.
A principal contradição passa pela hipocrisia e histerismo: começa com
a desvalorização de outros conflitos,
igualmente com um número de vítimas elevado; continua no desespero
e imediatismo por mostrar apoio, por
condenar sem contexto; e acaba, ufa,
no aproveitamento político e grandes
demonstrações públicas de anti-belicismo, mas com olhos fechados e exceções para “conflitos de bem” quando são chamados para votar.
Ainda de forma velada, ocorre a justificação da xenofobia. Existe realmente
quem não saiba separar um déspota
da cultura e contributo de um povo
que, em muitas ocasiões, é igualmente
vítima deste. No desespero por pertencer ao rebanho de condenação, talvez
até por pressão pública, algumas “sanções” aplicadas, que deveriam ser realistas e afetar o poderio dos oligarcas,
viraram chacota.
Em algumas universidades, obras seculares, contributos para a filosofia e
pensamento moderno, foram banidas
por serem russas, filmes foram também proibidos, o Ikea e o Grupo Inditex
saem do país (nesta eu ri, confesso) e
até um marketing Pepsi vs Coca-Cola
é chamado para o barulho, porque a

São Miguel à vista

Rita de Sousa Pereira
Mestranda em Turismo
Pepsi decide deixar de vender na Rússia e a concorrente não.
Muitas vezes, para entendermos o ridículo é preciso ser do contra. Convido
então os leitores a imaginar comigo um
mundo paralelo de trocas culturais e
comerciais canceladas pela guerra.
Acaba-se o McDonalds, o Mickey e a
Frozen, a luz da vela dá preferência às
lâmpadas, os quadros de Pollock saem
das paredes do Tate e filmes só os de
Manoel de Oliveira. A Ponte Luís I substituída porque é francesa e os croissants vão pelo mesmo caminho do
cancelamento. As especiarias, tecidos,
ouro e outras pedras não são comercializadas. Fernando Pessoa não se
ensina no Brasil. Adidas fora das prateleiras e, já que entramos no tópico,
quem usa Hugo Boss shame on you,
quem tem carros Ford, Volkswagen e
da lista extensa de afilhados de Hitler
igualmente. Deslocações só a pé ou
de bicicleta, mas é preciso ter cuidado,
se for de origem holandesa, quem se
lembrar dos genocídios em nome da
colonização de África não compra. O
sushi - ah, por favor, o sushi não! Neste
universo paralelo, nem a própria escrita
se salvava, nem este artigo era escrito.
Entende-se então a necessidade urgente de compreensão crítica dos
eventos e que todos os povos têm
esqueletos nos armários. Não será um
conflito bélico que deverá justificar a
xenofobia e as proibições ridículas que
continuarão a ocorrer. Quem não é do
contra chegará lá, levará apenas mais
tempo. Não se preocupem, o tempo é
amigo da História.

Moinho do Pico Vermelho, Ajuda da Bretanha © Ana Rosa Costa, Associação Vadios
Azores Sketchers
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SUPLEMENTO MENSAL ABRIL

No âmbito das comemorações dos 500 anos de elevação de Lagoa a vila e a sede de
concelho e dos 10 anos de cidade, e com o propósito de envolver toda a comunidade
na celebração daquela efeméride, a Câmara Municipal de Lagoa publicará no Diário da
Lagoa um suplemento mensal.
Este suplemento, que será publicado entre abril e dezembro, resulta de uma parceria
estabelecida com o jornal O Neurónio, editado pela Escola Secundária de Lagoa, e
conterá conteúdos criados por turmas desse estabelecimento de ensino.
Subordinado ao tema “A Lagoa de há 500 anos, de agora e daqui a 500 anos”, o suplemento integrará textos de escrita criativa e bandas desenhadas.
Com este projeto, a edilidade pretende motivar os jovens lagoenses a expressarem-se de
forma criativa, tanto pela escrita como pela arte gráfica, refletindo, simultaneamente,
sobre o seu concelho.

COMPLETAR UM ANIVERSÁRIO É SEMPRE MOTIVO DE FESTA E CELEBRAÇÃO!
Por isso é com enorme orgulho que a Câmara Municipal de Lagoa assinala, este ano, os 500
anos de elevação da Lagoa a vila e sede de concelho e 10 anos de cidade, com um programa
comemorativo diversificado que se estenderá ao longo deste ano, de abril a dezembro.

É, portanto, momento para enaltecermos todos
os Lagoenses, pelo trabalho, pelo mérito e pelo
percurso de 500 anos de História, construída
com força, tenacidade e com a dignidade que
marcam a identidade lagoense. É importante
reconhecer a missão, o altruísmo e o espírito de
entrega que tão bem caracteriza e dignifica a
Lagoa e as suas gentes.
Gaspar Frutuoso, no seu livro “Saudades da
Terra” localiza e descreve a antiga Lagoa, apontando dados relevantes para a compreensão da
sua história evolutiva, desde a sua descoberta
em 1427. “Por mar e por terra, uma légua e
meia da vila de Água de Pau e da Ponta da Galé,
quase norte e sul com a mesma ponta, está a
«vila da Alagoa», chamada assim, por uma que
teve de água nadível, defronte da porta da igreja
principal acima de um recife e porto onde
podiam entrar batéis, na qual antigamente se
tomou já muito pescado, por entrar às vezes o
mar nela, e bebia o gado e nadavam por passatempo algumas pessoas…Agora, com terra e
polme está atupida e é terra que dá pastel e
outras novidades”.
Mas foi só a 11 de abril de 1522, por Carta
Régia de D. João III, que a Lagoa foi elevada a
vila e sede do concelho, por ser, na altura, uma
das melhores regiões agrícolas da ilha, onde
predominavam as culturas do trigo, do pastel e
do vinho e onde se verificava grande atividade
económica no seu porto. Desde aí, a Lagoa
nunca mais parou de crescer e no século XVIII
aumentou significativamente em termos populacionais, o que deu azo ao desenvolvimento do
setor da construção com o erguer de casas,
solares, capelas e igrejas.
No século XIX o desenvolvimento económico
acentuou-se ainda mais, com o aparecimento
das fábricas da cerâmica e da destilação do
álcool, às quais, no século XX se juntaram as
fábricas de óleo vegetal, sabão e de ração para
animais, que vieram conferir a forte vocação
industrial da Lagoa.
No século XX, a agropecuária e a pesca também
ganharam expressão e o setor terciário passou a
ser o principal empregador do concelho, predominando os serviços comerciais.
Já nos finais do século XX e início deste século
XXI começa a desenhar-se um novo rumo para

a Lagoa, assente em investimentos diferenciados, de base científica e tecnológica, uma
aposta na senda do Turismo, entre outros projetos de vanguarda.
Respeitar e valorizar esse passado é hoje obrigação de memória!
Por isso, conciliando a história do passado com
um presente mais recente, a 11 de abril de 2012
a Lagoa foi elevada a cidade, um título que veio
reconhecer e valorizar, ainda mais, a nossa identidade social, cultural e territorial.
Decorridos 500 anos, recordámos vários
momentos desta história multissecular que se
perpetuou no tempo.
Devemos este percurso a todos aqueles que, ao
longo destes 500 anos ajudaram a construir esta
terra. A todos aqueles que estão retratados em
estátuas e os que deram nomes a ruas. A todos
aqueles, que sem nome, com o suor do seu
trabalho lavraram, semearam, muraram e construíram, com muito esforço a história desta
terra com a marca do seu trabalho. Foi precisamente destes homens e destas vontades que
nasceu a Lagoa que hoje todos reconhecemos
como terra próspera, de cultura, de tradições,
de história, de património.
O trajeto até aqui percorrido mostra que é
possível continuar a colocar a Lagoa na rota do
progresso e a nossa missão é continuar a projetar a Lagoa para esse patamar de crescimento e
desenvolvimento.
Hoje, cabe-nos continuar a trabalhar, amar e
honrar a Lagoa, para que as novas gerações
sigam o nosso exemplo.
Dos lagoenses espera-se uma atitude empenhada e ativa, como tem sido até aqui, pois bem
sabemos que o futuro do concelho cabe a todos
e cada um de nós.
O trabalho segue porque o tempo não se compadece com paragens!
Parabéns a todos nós lagoenses pelo percurso
singular e pela história irrepetível, carregados
de momentos marcantes.

A Presidente da Câmara
Cristina Calisto

Nos 500 anos da Lagoa…
Um dia no Porto dos Carneiros - século XVI
O trabalho com os alunos da Educação Especial
tem merecido ao longo dos anos uma atenção
particular por parte de toda a comunidade educativa da Escola Secundária de Lagoa. Neste ano letivo
em que, por um lado, a escola comemora os seus
vinte anos de funcionamento e, por outro, também
se celebram os 500 anos do concelho da Lagoa,
também estes alunos são personagens principais de
uma história que se escreve em cada dia de atividade letiva, envolvendo-se em projetos criativos e
cativantes.
Assim, no dia 25 de fevereiro de 2022, alunos das
turmas de TVA- DOV e do 7º D, da Escola Secundária de Lagoa, encenaram um dia no Porto dos
Carneiros, no século XVI, tendo como palco o
portinho de S. Pedro. Desta forma, os 500 anos do
concelho de Lagoa foram o mote para uma aula de
história ao vivo.
Segundo Gaspar Frutuoso, em 1439, o Infante D.
Henrique mandou lançar gado: vacas, ovelhas,
cabras, coelhos, aves domésticas na ilha de S.
Miguel. Em 1449, D. Afonso V dá ordem para
começar a povoar as ilhas dos Açores. Alguns dos
primeiros colonos que estiveram a viver na Povoação, após 10 meses, fixaram-se no lugar do Porto
dos Carneiros. Os colonos acharam ali tantos

carneiros que mataram alguns para comerem, daí o
nome de Porto dos Carneiros. o povoamento da
Lagoa começou junto ao Porto dos Carneiros. No
século XVI, o Porto dos Carneiros foi uma importante entrada e saída de mercadorias da ilha de S.
Miguel. O porto tem uma localização privilegiada,
abrigada do vento. O porto servia a vila da Lagoa
para as suas pescarias e necessidades de carregação.
Nele se carregava todo o pão até à Vila da Ribeira
Grande. O porto estava na rota do comércio local e
nacional. Aqui chegaram batéis, caravelas e galeões.
Os alunos, vestidos com trajes alusivos à época
(século XVI), interpretaram as seguintes personagens: o Capitão Donatário da ilha de S. Miguel,
Rui Gonçalves da Câmara, D. Filipa, mulher do
capitão e a filha, frades Franciscanos, mercadores,
camponeses, moleiro e pescadores. Os alunos recrearam a atividade comercial e piscatória no Porto
dos Carneiros no século XVI. No porto, destacou-se, os seguintes cenários: o desembarque do barco
de um frade Franciscano e dois mercadores que
traziam um baú com roupa para venda; no cais,
encontravam-se o Capitão da ilha, a esposa, D.
Filipa, uma burguesa e um frade à espera do barco;
numa bancada, recreou-se o comércio local, da
fruta dos riquíssimos pomares do Cavouco

(Cabouco), do vinho, do Vale de Cabaços (Caloura), do trigo, dos Remédios, do pastel (planta tintureira), da farinha, de ovos, e de galinha; a pesca foi
uma das atividades também representada.
O projeto deu oportunidade aos alunos de experimentar e reviver a atividade piscatória e comercial
no Porto dos Carneiros, reconhecendo a importância do porto no desenvolvimento económico e
social da Lagoa no século XVI. Esta aula de História ao vivo foi uma experiência que dificilmente
estes alunos esquecerão.
Este foi um projeto interdisciplinar, orientado
pelos docentes Alexandre Oliveira, Isabel Santos,
Marco Medeiros e Maria de Deus Costa e contou
com a participação da Representante dos Encarregados de Educação, da turma de TVA-DOV, Sr.ª
Sandra Matos e também com a participação de
duas alunas do 7º D, Catarina Andrade e Vitória
Oliveira. Fica aqui um agradecimento à D. Graça
Oliveira pela cedência de alguns adereços e
também à Câmara municipal de Lagoa no apoio
logístico, nomeadamente no transporte do grupo e
intermediação nos contactos com o Clube Naval e
embarcação de pesca a quem também agradecemos
a disponibilidade.

Escola Secundária de Lagoa ganha
Concurso de Composição do Hino
Oficial dos 500 anos do Concelho

Como surgiu a inscrição neste concurso, Professora?
Professora: Para dizer a verdade, a primeira vez que vi a publicação e
abertura do concurso, pelo facto de priorizar os conteúdos programáticos e de se tratar de um nono ano, que no final deste ciclo vai ser submetido a um exame final, nem falei do mesmo aos alunos. No entanto,
depois de falar com o presidente do conselho executivo, Dr.º Jorge Botelho, este propôs este desafio e foi então que falei com a turma sobre o
assunto e a mesma concordou.
Como é que a turma reagiu perante a proposta de fazer o hino, Carolina?
Aluna: Houve uns alunos que ficaram mais motivados do que outros,
mas ao terem conhecimento do que constava no prémio, ficaram entusiasmados e com vontade de participar, apesar de não haver a certeza de
que iríamos ganhar o concurso.
Quais foram os passos para a elaboração do hino?
Professora: Uma das condições do regulamento do concurso é que era
necessário fazer referência à contextualização social e histórica da elevação de Lagoa-Açores a vila e a sede do concelho. Para isto, fomos pesquisar informação sobre as fontes históricas deste acontecimento ao
“Google” e a diversos livros, nomeadamente ao livro A Vila de Lagoa e o
seu Concelho, da autoria do Padre João José Tavares.
O segundo passo foi fazer o tratamento desta informação, selecionando
os aspetos mais relevantes da elevação de Lagoa-Açores a vila e a sede do
concelho. De seguida, como os alunos já tinham aprendido noções de
versificação e de rima, foi um trabalho muito interessante, pois eles
procuraram as rimas, sempre atendendo à mensagem e ao objetivo principal do hino.
Quais foram as expetativas da turma em relação ao final do trabalho?
Aluna: Claro que ficamos satisfeitos no final com a realização do nosso
trabalho, mas tínhamos consciência de que haveria escolas de todo o
concelho a concorrerem e teríamos de enfrentar a concorrência de
muitas turmas. Portanto, estávamos ansiosos para saber qual seria o
resultado.
Qual foi a vossa reação de quando souberam que eram os vencedores do
concurso?
Aluna: A professora é que nos veio dar pessoalmente a notícia e ficamos
muito contentes, não só por termos ganho um prémio muito gratificante, mas, principalmente, porque nos sentimos orgulhosos por termos
dado este contributo ao concelho de Lagoa e, principalmente, por a letra
do hino oficial desta efeméride ter sido da nossa autoria e isto, sem
dúvida, marcará para sempre a nossa vida e o nosso contributo como
alunos da Escola Secundária de Lagoa.
Como vão gastar o dinheiro do prémio?
Professora: Uma vez que é uma turma do 9.º ano e de final de ciclo, o
dinheiro será utilizado para um passeio e almoço, a acontecer no final do
ano letivo, como forma de despedida.
Parabéns e muito obrigada pela vossa entrevista e finalizamos a mesma,
com a apresentação da letra vencedora da Composição do Hino Oficial
dos quinhentos anos da elevação de Lagoa-Açores a vila e a sede do
concelho, da autoria do 9.º G da Escola Secundária de Lagoa.

Turma vencedora: 9.º H | Escola Secundária de Lagoa

HINO OFICIAL DOS 500 ANOS DO CONCELHO
Refrão:
Já lá vão 500 anos,
Que o concelho se formou.
Lagoa és a rainha,
Desta terra que se afirmou!

João Carreira 8ºB - Escola Secundária de Lagoa

A turma do 9.º H da Escola Secundária de Lagoa participou, no âmbito da
disciplina de Português, no Concurso de Composição do Hino Oficial dos
quinhentos anos da elevação de Lagoa-Açores a vila e a sede do concelho,
tendo sido classificada em primeiro lugar, no passado dia vinte de janeiro. O
prémio atribuído incluiu a quantia de quinhentos euros e a atribuição de
cadernetas familiares para o Complexo Municipal de Piscinas da Lagoa, para
cada aluno.
Com este Concurso, a Câmara Municipal de Lagoa teve como objetivo não
só a promoção da aprendizagem lúdica, como também a promoção do
conhecimento da história local e a envolvência da juventude nas comemorações desta efeméride.
Segue-se então uma entrevista com a docente de Português, Maria Marcionila Costa, que foi a responsável pela inscrição da turma do 9.º H e a delegada
e porta-voz da respetiva turma, Carolina Raposo.

I
Ao longo desta cidade,
Mar e Terra a namorar
Longe de ti há saudade,
Nascemos para cá ficar.

III
A Paróquia de Santa Cruz
A primeira do povoamento,
Da memória faz-se luz,
É a matriz de encantamento.

II
D. João III, por carta régia
Vila da Lagoa, assim formou.
Construir os Paços foi estratégia,
Que a 11 de abril se inaugurou.

IV
Na costa Sul de São Miguel,
Há pouco nasceu a cidade.
Lagoa é o seu nome,
E dela temos vaidade!
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ABRIL A DEZEMBRO
Publicação mensal de Suplemento “500 anos” no Diário da Lagoa
Escrita Criativa e Banda Desenhada, com a colaboração da Escola Secundária de Lagoa
e do Jornal O Neurónio

Dia 5 Comemoração do Dia da Freguesia de
Nossa Senhora do Rosário, promovido pela Junta
de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário
Dia 9 Comemoração do Dia do Combatente,
promovido pela Liga dos Combatentes
9h30 | Missa em sufrágio dos militares falecidos
Igreja de Nossa Senhora do Rosário
10h30 | Cerimónia Militar
Praça Nossa Senhora da Graça
11h30 | Palestra alusiva à I Guerra Mundial,
proferida pelo Coronel José M. Salgado Martins
Convento de Santo António
12h00 | Inauguração da exposição Dever de
Memória - Monumentos nos Açores da I Guerra
Mundial e Guerra Ultramarina
Convento de Santo António

Dia 11 Abertura Oficial das Comemorações dos
500 anos de elevação de Lagoa a vila e a sede de
concelho e dos 10 anos de cidade | Feriado
Municipal
7h00 | Alvorada
Paços do Concelho
16h00 | Inauguração da Exposição Fotográfica
Itinerante – Memórias Fotográficas de Lagoa
Átrio do Edifício dos Paços de Concelho
20h00 | Sessão Solene Comemorativa dos 500 anos
de elevação de Lagoa a vila e a sede de concelho e
dos 10 anos de cidade
Auditório do Nonagon
Dia 13 Homenagem aos Bonecreiros
16h00 | Descerramento do Mural da autoria de
Pepe Brix
Passeio Marítimo da cidade, junto ao Campo
Municipal João Gualberto Borges Arruda

Dia 18 Dia Internacional dos Monumentos e
Sítios, promovido pelo Observatório Vulcanológico
e Geotérmico dos Açores (OVGA)
10h00 - 11h30 | Geologia na Cidade
Concelho de Lagoa

Dia 20 Comemoração do Dia Mundial da Arte
9h10 | Encontro “Expressões Criativas” biografias,
motivações e práticas
Nonagon

Dia 21 9h30 | Mostra de Meios e Atividades,
promovida pela Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada
Praça Nossa Senhora da Graça
19h30 | Assinatura de Memorando de
Entendimento entre a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada e a
Câmara Municipal de Lagoa
Edifício dos Paços do Concelho

Dia 22 18h00 | Inauguração da Exposição “Duas
artistas, duas gerações”, de Beatriz Brum e Eleonor
Mota
Convento de Santo António
Dia 23 16h30-18h00 | Programa Atlântida,
promovido pela RTP-Açores
Convento de Santo António
19h30 | Inauguração da Exposição de longa
duração “Memória do Território”
Convento de Santo António
21h00 | Concerto de Cuca Roseta
Convento de Santo António

Dia 25 15h00 | Desfile em homenagem ao
concelho de Lagoa
Praça Nossa Senhora da Graça - Rua 25 de abril Largo D. João III - Jardim dos Frades
Convívio com momento musical
Jardim dos Frades

Dia 30 Dia do Associativismo Jovem, promovido
pela Associação Jovem Lagoense (AJL)
15h00 | Mesa Redonda - O Associativismo Jovem e
a Juventude Lagoense
Cineteatro Lagoense Francisco d’Amaral Almeida

Dias 19 a 22 9h00 - 17h00 | Projeto Conhecer e
Viver o Concelho de Lagoa, Lagoa - 500 Anos de
Concelho, promovido pela turma TVA-DOV
Escola Secundária de Lagoa

ABRIL A SETEMBRO
1.ª Fase: Torneio Escolar Lagoa (abril a junho)
Escola Básica Integrada de Lagoa; Escola Básica Integrada de Água de Pau; Escola Secundária de Lagoa e o
Inetese - Escola Profissional de Lagoa
2.ª Fase: Torneio de Futsal Interfreguesias (maio a setembro)
Santa Cruz, Nossa Senhora do Rosário; Cabouco; Água de Pau e Ribeira Chã

