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Atalhada Futebol Clube conquista
São Miguel em futsal
Clube lagoense ganha ao Santa Clara A e vence o campeonato micaelense de seniores pela segunda vez na sua história
© DL
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Qual a importância da educação?
Desvendando as vossas respostas, concordamos que, muito mais do que uma solução
para conseguir bons empregos,
a conquista do conhecimento é
fundamental para o desenvolvimento do ser humano. A importância da educação na vida
de uma pessoa tem reflexo nos
mais diferentes âmbitos: na sua
capacidade de se relacionar, interpretar informações, lidar com
suas próprias emoções, tomar
decisões com senso crítico e,
até mesmo, obter satisfação
pessoal e profissional.
Uma sociedade que se preocupa com a Educação desen-

volve o pensamento crítico,
melhora as oportunidades de
trabalho, promove o convívio
entre os diversos grupos sociais que a compõem, fomenta
a maturidade, cria laços saudáveis entre os cidadãos e garante o reconhecimento perante os
outros povos.
A informação e o conhecimento que uma pessoa recebe ao
longo da vida podem fazer a diferença e, dessa forma, mudar
estatísticas e realidades. Antes
mesmo de nascer, uma pessoa
já pode ser impactada positivamente pela educação.
Uma boa educação em casa,

na escola, no CATL e noutros
espaços faz com que a criança
se torne um jovem com senso
crítico, que sabe quais são os
seus direitos e deveres e que
tem mais competência para lidar com as mais diversas situações que podem apresentar-se
ao longo da sua vida.
Esta pandemia trouxe à discussão um problema que até
hoje era pouco falado, mas que
está no centro de uma discussão importante sobre a escola
e a Educação. Até que ponto
os pais estão realmente preocupados com a aprendizagem
dos seus filhos? Transferem

para a escola toda a responsabilidade?
Querem apenas que eles tenham uma atividade que os tire
de casa? Para muitos pais, a
escola será apenas um depósito de crianças?
Somos todos convidados a dar
respostas e a fazer escolhas.
Afinal a vida é feita de escolhas.
Essa parece uma frase feita,
mas não podia ser mais verdadeira. A nossa vida reflete o
resultado de uma sequência de
escolhas que fazemos ao longo da nossa existência. Algumas dessas escolhas são mais
conscientes, planeadas, outras

Por Manuel

Rodrigues

Professor

são feitas meio ao acaso ou
até são fruto de uma indecisão
ou falta de ação. Cada um terá
de assumir que Educação deseja para os seus filhos e que
parte da responsabilidade lhe
compete. Somos todos convidados a compreender que os
nossos filhos serão, em grande
medida, o resultado das nossas escolhas, para além de um
conjunto de fatores que pouco
dominamos.

Nova Rua do Convento dos Franciscanos em Santa Cruz melhora
acessibilidades e cria mais estacionamento
Depois de vários meses de intervenção que implicou a retirada de muitas toneladas de
terra, foi aberta a nova via que
liga a Estrada Regional diretamente à Rua da Santa Casa
da Misericórdia, na freguesia
de Santa Cruz, na Lagoa.
A inauguração, que contou
com a presença da presidente da câmara da Lagoa (CML),
Cristina Calisto, do presidente
da junta de freguesia de Santa
Cruz, Sérgio Costa, e demais
autoridades locais, aconteceu
no passado dia 25 de maio.
A Rua Convento dos Francis-

canos, contígua ao edifício do
Convento de Santo António,
veio adicionar 80 lugares de
estacionamento e uma paragem de autocarros, um investimento de quase meio milhão
de euros.
Segundo a autarquia lagoense, a intervenção representa
uma alternativa à interseção
da Rua da Quintã à Estrada
Regional, respondendo à necessidade de uma maior fluidez de tráfego e segurança,
sobretudo na saída do centro
da freguesia.
Outra alteração foi a passa-
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Para além de ter duas faixas de rodagem e uma paragem
de autocarros foram criados 80 lugares de estacionamento

© CML

gem para um sentido (Poente-Nascente) do troço da conhecida Rua do Jardim (entre
o Rua de Santo António e o
Canto do Garfo), permitindo o
aumento de estacionamento,
melhoria de visibilidade e consequente segurança naquele
cruzamento.
De acordo com Cristina CalisInauguração aconteceu a 25 de maio

to, “esta obra é mais um con-

tributo para o cumprimento de
uma promessa eleitoral e um
anseio de longa data dos lagoenses, nomeadamente dos
santa cruzenses”.
A autarquia salienta, ainda,
que é intenção do executivo “a
criação de mais zonas de estacionamento, prolongamento
de ciclovias, melhoria de pas-

seios e até eventual criação de

um circuito de minibus, desde
que enquadrado no próximo
quadro comunitário de apoio,
e devidamente pensada e
planeada de forma que todo
o concelho cresça de forma
sustentável e que nunca sejam comprometidos o bem-estar e a segurança de todos
os lagoenses e de quem visita
a Lagoa”. DL
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“É preciso defender a democracia e a democracia
só se defende com a Educação”
© DR

© CML

Dezenas de
profissionais ligados à
Educação debateram
na Lagoa questões
essenciais para o
futuro das atuais e
novas gerações
Por

Clife Botelho

Educação inclusiva, onde cabem todos, foi a marca principal
do Encontro Regional para as
Comunidades Educativas que
a Lagoa acolheu nos dias 3 e
4 de maio, no auditório do Nonagon, na freguesia de Nossa
Senhora do Rosário.
O presidente da EBI de Lagoa,
Manuel Rodrigues, no seu discurso, questionou sobre “o que
seria a educação sem mais
uma mudança?”, acrescentando que “como profissionais da
Educação, temos de acreditar
na mudança, temos de acreditar que é possível, pois a própria educação é um constante
processo de remodelação, em
cada dia, em cada espaço de
relação com a criança ou com
o aluno. Somos todos diferentes, precisamos de desafios
desiguais”. O responsável defendeu que “não vimos aqui
vender a banha da cobra. Não
acreditamos que vamos ter
mais recursos humanos, até
porque não os há. Não acreditamos em fórmulas mágicas,
nem em soluções milagrosas
para a resolução dos nossos
problemas. Mas, trabalhando
juntos, em prol dos nossos alunos, temos de acreditar que o
todo é mais do que a soma das
partes.”
O objetivo do encontro, segundo a organização a cargo da
EBI de Lagoa, visou “facultar
um espaço conjunto de reflexão que reforce e entusiasme
as comunidades educativas a
serem verdadeiros exemplos
de inclusão e participação”. O
evento contou com uma abordagem integrada de várias
áreas da Educação através da
participação de vários especialistas a nível regional e nacio-

Auditório do Nonagon recebeu, durante dois dias, o Encontro
Regional para Comunidades Educativas promovido pela Escola
Básica Integrada de Lagoa.

nal, bem como com a presença
da secretária regional da Educação, Sofia Ribeiro, e da presidente da câmara da Lagoa,
Cristina Calisto.
Na ocasião, a autarca lagoense referiu que “a Educação é
um dos setores mais importantes para o desenvolvimento
de uma sociedade, ao qual se
colocam cada vez mais exigências e se impõem novas metodologias que requerem, não só
atenção dos professores, mas

“

dente do conselho executivo
da EBI de Lagoa, referiu que o
balanço foi “extremamente positivo” e que a avaliação efetuada pelos presentes o demonstrou, revelando que muitos [dos
participantes] pediram que o
evento venha a ter uma segunda edição.
“Uma vez que esta foi a primeira edição, toda a gente pediu
que começássemos a pensar
numa segunda edição”, avançou ao DL o responsável pela

a mudança anda sempre de mãos
dadas com a Educação nas salas
de aula. Todos os dias temos pessoas
diferentes que exigem respostas
diferentes, porque o que nós temos
mais em comum é a diferença”
Manuel Rodrigues

também das entidades governamentais”.
“É, por isso, dever dos governos garantir um sistema educativo adequado à realidade
e que pugne pelo sucesso escolar de todos, sem exceção.
Deve ser um trabalho inclusivo
e que seja de todos e chegue a
todos”, destacou a presidente
da câmara municipal de Lagoa,
Cristina Calisto.
Após o final do encontro, e em
declarações ao Diário da Lagoa
(DL), Manuel Rodrigues, presi-

organização, evidenciando que
“conseguimos trabalhar a dimensão ética, os princípios e os
valores da Educação inclusiva,
mas também conseguimos ter a
oportunidade da partilha de práticas educativas que poderão
ser exemplos a implementar no
próximo ano letivo”, salientou
Manuel Rodrigues.
Questionado se há mais a fazer
na Educação, o presidente do
conselho executivo respondeu
que, “muito, todos os dias”.
Argumentou que “muita gente

se queixa que a Educação está
sempre em mudança, mas a
mudança anda sempre de mãos
dadas com a Educação nas salas de aula. Todos os dias temos
pessoas diferentes que exigem
respostas diferentes, porque o
que nós temos mais em comum
é a diferença”.
Como organizador, o responsável pela escola lagoense,
salientou que está “muito satisfeito, com a sensação de
dever cumprido” e que “foi formidável para quem organizou.
Julgo que também para quem
participou, e é esta simbiose
que nos dá alento para continuar nas salas de aula a fazer
aquilo que sabemos em prol
das nossas crianças.”
Depois da conferência da tarde
de 4 de maio, o evento conjugou
ainda a temática “Boas Práticas
na Educação”, promovida pela

câmara da Lagoa, sendo esta
uma iniciativa que contou com a
participação de Helena Marujo,
professora no Instituto Superior
de Ciências Sociais e Políticas,
da Universidade de Lisboa, e
de Ariana Cosme, professora na
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, da Universidade do Porto.
Abordado pelo DL, o coordenador de Educação e Cultura
da câmara da Lagoa, Igor França, salienta que “a Educação
e a Cultura integram os cinco
temas que escolhemos para
a celebração dos 500 anos da
Lagoa, que são transversais e,
também, porque nós temos a
clara consciência de que não
há democracia, não há sociedade livre se a população não
for culta, instruída e educada.
Se for isso tudo, é, também,
crítica, e a democracia exige
crítica — no sentido positivo,
evidentemente.”
“Por outro lado, gostava de
realçar a humanização das relações na Educação, porque
nós estamos a caminhar para
sociedades que são tecnologicamente acrescentadas e
diversificadas” referindo que
todas essas dimensões desumanizam as relações e “nós
somos animais sociais e a Educação não pode abdicar disso”,
conclui o coordenador.
“Tenho esperança no futuro,
nos avanços tecnológicos, mas,
também, não tenho dúvida nenhuma de que é preciso estabelecer certos limites, mas insisto
que é preciso defender a democracia e a democracia só se defende com a Educação” .
© CML
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“Às vezes, há pessoas que nos dizem ‘isso é impossível’,
‘não consegues’, nunca acreditem”
Astrofísico micaelense Pedro Mota Machado
lidera missões espaciais que vão explorar
outros mundos. Numa grande entrevista ao DL,
alerta para os perigos do aquecimento global e
do aumento do lixo espacial
Por

Clife Botelho

É um dos maiores cientistas açorianos da atualidade,
no mundo e fora dele. Já viu
coisas que nenhum outro ser
humano viu e orgulha-se de
ter nascido numa “pequenina
ilha”. Pedro Mota Machado,
54 anos, é o representante
da missão espacial Ariel, da
Agência Espacial Europeia,
que vai estudar as atmosferas dos exoplanetas - planetas que estão fora do Sistema
Solar.
Ficou, gentilmente, à conversa com o DL, quase uma hora.
Fê-lo, depois de um jantar em
família, através do telemóvel
do irmão, o professor de matemática Luís Filipe Machado,
responsável pelo Clube de
Geocaching da Escola Secundária de Lagoa e organizador
do projeto ISU - In Search for
the Uncertain, que mobilizou
dezenas de pessoas e eventos no mês passado e que
até trouxe à Lagoa um antigo astronauta da NASA, John
Danny Olivas.
Para Pedro Machado, que
nasceu em Ponta Delgada
mas cresceu com os primos
por cá, “gostar da Lagoa é
uma questão de bom senso”.
Formou-se em física teórica
na Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, passou pelo Observatório de Paris, onde se doutorou em Astronomia e Astrofísica, e o seu
percurso na ciência não pára.
DL: O que é que o levou a ingressar pela astrofísica?
Sempre gostei de perceber a
evolução temporal dos astros
do céu, gostava muito de ver
as estrelas e lia muito quan-

© D.R.

do era menino, quando vivia
em Ponta Delgada. Gostava muito de livros sobre viagens e gostava de entender,
por exemplo, a orientação
dos grandes investigadores e
aventureiros. Roberto Ivens,
por exemplo, que é da nossa
terra, tinha sempre um grande
interesse sobre como é que
eles se orientavam pelas estrelas, porque é que era tão
importante as medições de
precisão dos céus e porque é
que era tão fundamental fazer
estas dimensões de elevada
precisão da latitude e da longitude.
Depois, por outro lado, também gostava muito de perceber as diferenças das posições das estrelas no céu e
dos planetas. Também posso
partilhar consigo que eu ajudava o meu avô, lá na quinta dele e ele dava-me umas
moedinhas. Com essas moedinhas, comprei o meu primeiro livro sobre o sistema solar
que ainda tenho hoje.
DL: Para quem não sabe, o
que faz um astrofísico?
Além da componente teórica,
em que faço muita programação, para tentar analisar os
dados das observações sobre
as linhas de investigação que
tenho neste momento, tenho
que usar dados feitos por observações de sondas que estão no espaço, mas também
dados de observações que eu
vou fazer com os grandes telescópios no Chile, no Hawai,
nas Canárias, no Japão, na Índia. Depois temos grupos de
investigação científica, com
muitas questões em aberto.
Será que ainda existe vulcanismo ativo? Ainda não sabe-

Pedro Mota Machado (à esq.) e o irmão Luís Filipe Machado (à dir.)
partilham o fascínio pelas questões espaciais

mos, mas eu estou neste momento a estudar com um dos
meus alunos de doutoramento se isto é um facto ou não.
Outra coisa, que nós estamos
a estudar também é: será que
houve vida ou ainda há vestígios de vida no sistema solar?
Estou a estudar também com
outro aluno de doutoramento
as emissões de metano que
foram descobertas e medidas em março. Estamos neste
momento a estudar se este
metano é de origem geológica, de um fenómeno chama-

do serpentinização do mineral
chamado olivina ou se se deve
ao facto de haver vida subterrânea e tropiana em Marte.
Por outro lado, no caso de
Vénus, foi avançado que houve uma detenção de uma molécula, a fosfina, na atmosfera
de Vénus, que pode ser um
indicador de vida ou de vida
no passado em Vénus. Esta é
uma molécula que, na Terra,
só é produzida pela vida.
Por exemplo, fiz observações com o maior telescópio
do mundo sobre Júpiter, mas

também sobre Saturno. Estamos a estudar a dinâmica das
tempestades, os movimentos
destes dois corpos gasosos
com um método único no
mundo que fomos nós que
desenvolvemos e afinamos.
DL: O que o fascina mais
nestas investigações?
É por exemplo, estar a estudar ou ver pela primeira vez
algo que nunca o ser humano
viu antes. Ainda há questões
em aberto que às vezes com
muito trabalho, com muita de-
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dicação e muita interação na Astrofísica nunca ninguém
faz descobertas ou estudos
sozinho.
DL: Acredita que o Homem
um dia irá aterrar em Marte?
Quer apostar comigo? Olhe
que eu só aposto quando tenho a certeza que vou ganhar.
Eu tenho a certeza por uma
razão: nós fazemos aquilo que
nós podemos e nós podemos
ir a Marte, nós temos a tecnologia praticamente toda
neste momento. Em termos
políticos não, gostaria que
existisse menos problemas
políticos, menos imbecis a
liderar países no mundo, alguns são imbecis de primeira
linha que estão a criar problemas e sofrimento enorme na
Terra, que para um cientista é
inadmissível como é que pequeninos homens podem ter
tanto poder.
DL: O conhecimento também pode ser usado para o
lado negativo. Isso preocupa-o?
Ainda há muito pouco tempo houve algo que considero
inadmissível e antiético. Foi
atingido um satélite que já
não estava em uso com um
míssil e que foi desintegrado
em pequenas partículas. Neste momento, naquelas órbitas
baixas, nós temos dezenas de
milhares de novos pedaços de
lixo espacial. Qual é o grande
problema? É que estas partículas andam em órbita à volta
da Terra a velocidades enormes, são como se fossem
balas. Quer dizer que basta
um parafuso em alta velocidade que atinja, por exemplo, a
Estação Internacional ou um
satélite, ou um foguetão que
esteja a passar para provocar
uma explosão. Se calhar recorda-se o filme “Gravidade”
que atesta exatamente o que
eu estou a referir.
Mas há um problema ainda
mais grave. Quando um número de partículas e a densidade de pedaços de lixo
espacial que for passar de
um certo nível se tornar impraticável, ou seja, impossível, além de destruir todos os

outros satélites que estão em
órbita isto significa o fim dos
satélites e o fim dos satélites
significa que se acabaram as
comunicações por telemóvel.
Significa o fim da internet, do
GPS. Eu não sei se estão a
perceber, mas isso significa o
fim da civilização tecnológica
que nós conhecemos hoje.
DL: Acha que devíamos estar mais preocupados com
as alterações climáticas e
com o aquecimento global
do que aquilo que realmente
estamos?
As alterações climáticas são
uma consequência direta do
aquecimento global. E as temperaturas estão a subir ainda
de uma forma mais rápida do
que nas nossas piores previsões, portanto o fenómeno
está a acelerar. Apesar de
muitos protocolos e muitos
acordos assinados em termos
políticos europeus internacionais, as medições e o que
eu vejo é que os valores dos
gases de estufa em vez de

“

tes nunca tinham sido detetados. Pela primeira vez desde
que há registos, foi detetado
um furacão no Mediterrâneo e
o que eu diria é que estes furacões vão ser cada vez mais
intensos e mais frequentes.
DL: Nas suas conferências
usa várias áreas da ciência
para explicar a sua mensagem. Há uma só ciência ou
há várias?
É uma boa pergunta. Eu acho
que na ciência não podemos
ser especialistas em tudo, claro, mas devemos compreender as interações entre, por
exemplo, a química e a física.
Mas também, da química e da
física com a biologia. A matemática está presente em todas elas e de alguma forma é
o denominador comum entre
todas estas áreas da ciência.
Depois temos que ver que a
geologia e a geofísica também estão ligadas. A astronomia e a astrofísica, são áreas
da Ciência, em que se cruzam
todas estas áreas da sabedo-

Nós fazemos aquilo
que nós podemos
e nós podemos ir a Marte”

estarem controlados ou diminuírem, aumentaram. Quando
as temperaturas começaram
a aumentar um pouco, isto levou a que haja uma alteração
em termos globais da circulação de energia.
Agora além do dióxido de carbono, começou a ser exalada
para a atmosfera uma grande quantidade de metano e
o metano é um gás de estufa muitíssimo mais eficiente
que o dióxido de carbono. Um
exemplo concreto que até tem
a ver com os Açores que altera o clima em toda a Europa.
Aqui nos Açores, o anticiclone dos Açores está completamente fora do sítio há mais
de uma década. Devido ao
aumento da temperatura, há
mais energia que é transportada para as moléculas do ar,
para a atmosfera. Isto leva a
que já haja furacões em latitudes muito mais elevadas, an-

ria humana e outras. Para mim
é ótimo, que sou muito curioso, como os cientistas em
geral, porque nos grupos de
investigação em que eu trabalho há pessoas com áreas de
formação bastante diferentes.
Todos somos mais que o somatório das partes. Todos nós
nos complementamos quer
nas competências que temos,
e ajudamo-nos todos uns aos
outros, de uma forma mais
global para conseguirmos interpretar os fenómenos da natureza, portanto eu diria que
na astronomia e na astrofísica
existe um pouco esta utopia
antiga, da ciência una.
DL: Do que é que mais se orgulha na sua carreira?
Orgulho-me de ter nascido
numa pequenina ilha, lindíssima, no meio de um oceano,
ou de um lindíssimo arquipélago, no meio do oceano que,

quando eu nasci, quando era
menino, ainda estava muito
afastado dos centros de decisão ou dos centros de desenvolvimento tecnológico. Ter
sido possível, talvez devido à
liberdade, e aos cuidados do
desenvolvimento social em
Portugal, na Europa e no mundo, ter conseguido ascender e
estar, por exemplo, a participar na liderança, na construção de missões espaciais que
vão explorar outros mundos.
Adoro pensar que aqueles livros que li em menino sobre
os exploradores como o Roberto Ivens, no fundo me fizeram sentir como um continuador desta linha, desta pulsão
pela viagem e pela exploração
do desconhecido, um pouco
como um navegador do espaço ou do mar espacial. É claro
que, nunca sozinho, a interação em grupos de investigação científica em colaboração
com outros, dá-me um prazer
enorme. Há algumas coisas
no Espaço em que eu fui o primeiro ser humano a olhar. São
coisas pequeninas, mas para
mim, provoca-me um arrepio
pensar: esta coisa pequenina,
que se calhar não tem interesse nenhum, fui o primeiro ser
humano a vê-la.
DL: Pode-nos dar um exemplo?
Posso. Uma das coisas em
que fui um dos primeiros ou o
primeiro ser humano a ver, ou
a medir e a explorar foi o vento meridional, uma espécie de
célula, no planeta Vénus em
ambos os hemisférios. A outra questão foi desenvolver o
método de espectroscopia
de alta resolução. Consegui
ao mesmo tempo medir ventos em Marte, onde é muito
difícil medir os ventos — e
há um artigo científico que
vai sair daqui a muito pouco,
nos próximos meses, que é
totalmente inovador. Eu e um
colega meu espanhol, descobrimos pela primeira vez uma
grande disrupção na atmosfera de Vénus, que é como se
fosse uma superfície frontal
mas à escala planetária, uma
espécie de onda na atmosfera à escala planetária, o que
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é também um motivo de um
grande gosto, nem sempre
tudo corre bem não é, eu
adoro ter sorte [risos], não sei
porquê, mas adoro ter sorte
e quero continuar a tê-la um
bocadinho.
DL: O que diria às gerações
mais novas que começam a
dar agora os primeiros passos na terra?
Nós se deixamos algum legado é sempre baseado na nossa experiência. Nunca podemos ter a audácia de pensar
que julgamos mais do que aos
outros. Nós, seres de relação,
somos seres sociais, daí eu
ache que é importante nós
partilharmos com os outros
as coisas que vamos aprendendo, as coisas que nós
vamos descobrindo ao longo
do nosso caminho. Se calhar
é muita sobranceria pensar
que posso dar conselhos aos
outros mas partilhar a minha
experiência de vida é: nunca
desistir, quando temos um sonho, nunca desistir. Às vezes,
há pessoas que nos dizem
‘isso é impossível’, ‘não consegues’, nunca acreditem. Há
sempre maneiras de nós nunca abdicarmos dos nossos
sonhos, até porque hoje, cada
vez mais as áreas da sabedoria humana são muito transversais e muito complementares. Portanto, nunca desistem
dos vossos sonhos, arranjem
sempre maneira de dar a volta às coisas e inventar outras
formas de poder chegar aos
mesmos objetivos. Não há
um único caminho que leve
ao nosso objetivo e nós podemos inventar outros caminhos. Estes outros caminhos,
às vezes podem levar mais
tempo, podem exigir um pouco de mais esforço da nossa
parte. Há para mim uma máxima de alguém que gostava
muito da literatura e era um
físico, como eu. Como físico
dava pelo nome de Rómulo
de Carvalho e como poeta é
conhecido como António Gedeão. Ele tem esta máxima:
“o sonho comanda a vida”. O
que eu desejo a todos é que
os vossos sonhos comandem
as vossas vidas.
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Atalhada Futebol Clube sagra-se campeão de São Miguel de futsal
Por

Clife Botelho

A equipa sénior do Atalhada
Futebol Clube (AFC) venceu
por 10-4 o CD Santa Clara A no
passado dia 28 de maio, no pavilhão da Escola Secundária de
Lagoa, jogo que deu o título de
campeão aos atletas da equipa
sénior do clube lagoense. O feito
permite à equipa de Pedro Botelho subir à 3ª Divisão Nacional
de Futsal - Série Açores.
Os jogadores da Atalhada tinham mesmo de vencer para
serem campeões, pois o segundo classificado, o Grupo Desportivo Casa do Povo do Livramento, ficou a apenas 2 pontos
de distância.
Para o presidente do AFC o título “tem um significado muito
especial, é o culminar de um
ano desportivo cheio de muitas
lutas, superações e o alcançar
um sonho muito bonito, devolver ao futsal lagoense uma equipa campeã”. Em declarações
ao DL, José Câmara explicou
que o objetivo agora é “atingir a
PUB.
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Para além de ter duas faixas de rodagem e uma paragem
de autocarros foram criados 80 lugares de estacionamento

série Açores” e quem sabe para
o ano “sonharmos mais alto, sonhar nunca fez mal a ninguém”,
sintetiza.
O clube do lugar da Atalhada, na
Lagoa, foi fundado a 31 de outubro de 2002 e no ano que celebra 20 anos, torna-se assim no
novo campeão de São Miguel
de futsal com 16 vitórias, apenas
duas derrotas, perfazendo um

total de 48 pontos, em 22 jornadas. Foram, no total, 116 golos
marcados contra 45 sofridos.
Os lagoenses, orientados por
Pedro Botelho, veem assim o
seu palmarés aumentar. Botelho,
antes de chegar ao Atalhada FC,
em 2021, teve passagens pelo
Clube Norte Crescente, onde
ganhou a taça de São Miguel em
juvenis na época 2017/2018, e

uma breve passagem pelo Clube Desportivo Santa Clara, onde
orientou a equipa sénior na Série
Açores (época 2018/2019) tendo
vencido o Torneio de Abertura
da Associação de Futebol de
Ponta Delgada. Foi também treinador do Grupo Desportivo da
Casa do Povo do Livramento,
onde assegurou a respetiva subida à segunda divisão.

Em declarações ao DL, o treinador diz que “foi uma vitória
difícil e que deu muito trabalho”,
salientando que só foi possível
ser campeão porque “o grupo
de trabalho foi fantástico, com
jogadores jovens de muita qualidade… Na superação dos problemas pessoais de cada um,
enquanto clube, superamo-nos”
e “foi o melhor grupo de trabalho
que treinei até hoje”, conclui Pedro Botelho.
A equipa da Atalhada FC já havia conquistado o campeonato
de São Miguel em 2013/2014,
tendo uma participação na segunda divisão da modalidade.
Este ano volta assim a repetir a
conquista do campeonato micaelense.
O pódio ficou decidido na última jornada do campeonato.
Em segundo lugar ficou o Grupo Desportivo Casa do Povo
do Livramento, com 46 pontos e 119 golos marcados, seguindo-se em terceiro lugar o
Achada Futebol Clube com 42
pontos.
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“Nós não podemos permitir que ir para os Mosteiros
leve mais tempo do que ir daqui para Nordeste”
© DL

Presidente da Câmara de Ponta Delgada quer
aproximar as 24 freguesias do concelho. Em
entrevista ao Diário da Lagoa (DL), mostra-se
contra a taxa turística e insiste em tornar mais
sustentável a maior cidade dos Açores
Por

Clife Botelho

DL: Como é que surgiu o interesse pela política?
O interesse pela política surgiu
praticamente desde que me
conheço. O meu pai foi deputado regional do PSD durante
12 anos, foi diretor do jornal
Correio dos Açores durante
16 anos, foi fundador do PSD
Açores e cresci sempre com
a política e o jornalismo e, naturalmente, que isto foi se instalando aos poucos na minha
maneira de ser. Depois quando
regressei da faculdade, onde tirei o curso de Direito e depois
de ter feito o estágio, quando
dei os primeiros passos na advocacia. Fui assumindo diversos cargos dentro do Partido
Social Democrata dos Açores.
Só depois de quase 25 anos de
carreira, e aos 48 anos, é que
decidi assumir uma responsabilidade política pública, e,
pronto, aqui estou.
DL: Há medidas que tem tomado que são contestadas.
Acredita que no futuro as
pessoas vão dar-lhe razão?
Ponta Delgada tem de ser um
concelho onde as acessibilidades sejam uma realidade,
nós não podemos permitir que
ir para os Mosteiros leve mais
tempo do que ir daqui para
Nordeste. Tenho insistido e
eu vou continuar a insistir que
é preciso criar ou melhorar as
acessibilidades da parte urbana de Ponta Delgada para
o lado oeste da ilha de São
Miguel, porque é através das
acessibilidades que nós vamos
conseguir atrair mais empresas, mais investimento, fixar
população. Há pessoas que
não vivem neste momento na
Bretanha ou nos Mosteiros ou
na Candelária porque não há
habitação e é longe de Ponta
Delgada. O primeiro passo que

temos que dar é criar condições
de acessibilidade, seja através
de um modelo scut adaptado
à morfologia do lado oeste da
nossa ilha, seja através de vias
de aceleração, seja através de
mais uma faixa de ultrapassagem. Há modelos que permitem aproximar e facilitar a mobilidade dos cidadãos de Ponta
Delgada ao lado oeste da ilha
e a partir daqui tudo isto será
um motor natural de desenvolvimento. Onde nós temos boas
acessibilidades, as empresas
centram maior atividade para
investir noutros locais que não
seja só em Ponta Delgada e as
pessoas passam a desfrutar
também de outras ambiências
que não seja só na cidade e isto
faz com que as nossas freguesias se possam desenvolver de
forma harmónica.
DL: A costa norte sempre se
sentiu um pouco esquecida.
Vai olhar mais pelas freguesias do outro lado da ilha?
Sim, a ideia é esta. Quando eu
falo na scut para os Mosteiros,
é no sentido de aproximar todo
o lado oeste do concelho. Naturalmente a costa sul e a costa
norte: Bretanha, Santo António,
todas as freguesias que estão
mais distantes da malha urbana têm de ser servidas por esta
via de comunicação através de
ramificações que se fazem à
estrada principal.
DL: Ponta Delgada é o maior
concelho dos Açores, com 24
freguesias dispersas. Acha
possível fazer essa “aproximação” em quanto tempo?
Eu costumo dizer que o concelho de Ponta Delgada é um
motor de desenvolvimento
económico, social e cultural dos Açores e nós temos a
responsabilidade de trabalhar
para continuar a ser esse motor

Pedro Nascimento Cabral tem 48 anos, dois filhos
e exerceu advocacia durante 25 anos

de desenvolvimento. Este é um
projeto para uma década.
DL: O verão está aí à porta.
Foi aprovada a taxa turística.
Qual é a sua posição?
Absolutamente contra e digo-lhe mais. Nós tínhamos, no
âmbito da Associação de Municípios da Ilha de São Miguel
(AMISM), um projeto para fazer
uma taxa turística municipal.
Deliberamos que não era este
o momento ideal para avançarmos com a taxa turística para
São Miguel. Não temos dúvidas nenhumas que este tempo, em que esta taxa turística
foi aprovada, é absolutamente
deslocado, contraproducente.
O que precisamos é de captar
investimento, captar turistas e
nós não podemos estar a taxar
e a criar mais um entrave.
DL: E quanto à candidatura
da cidade a capital europeia
da cultura?
Nós temos grandes hipóteses
de sermos vencedores deste
projeto, o que seria extraordinário. Primeiro, porque ser
capital da cultura europeia em
2027 é para nós um motivo
de grande importância histórica porque também em 2027,
nós comemoramos 600 anos
dos descobrimentos dos Açores, e como tal, seria um ano
em cheio. Celebrando os 600

anos da história dos Açores e
celebrando o ano em que nós
somos capital europeia da cultura, será digamos um ano extraordinário. Entrámos numa
short list composta por quatro
cidades: Ponta Delgada, Aveiro, Évora e Braga. Nós oferecemos e continuamos a oferecer
algo que as outras cidades não
oferecem e que não têm uma
capacidade para oferecer. Primeiro, porque Ponta Delgada
é uma cidade que está inserida
na Região Autónoma dos Açores, a meio do Atlântico Norte e
isso, permite estabelecer uma
ponte muito grande entre as
Américas e a Europa, portanto
nós fazemos aqui uma ponte
cultural universal.
DL: Relativamente à segurança de Ponta Delgada, a criminalidade é uma preocupação
da autarquia?
Naturalmente. De facto, nós temos tido aqui, várias situações
e conversações com responsáveis no âmbito da autoridade
policial e judicial no sentido de
termos um olhar mais atento,
uma atuação mais eficaz aos
índices de criminalidade. Fruto
da pandemia que atravessamos e de algum desemprego
proveniente de alguns despedimentos, começamos a notar
um pequeno aumento da criminalidade, de um pequeno furto

e isto obriga-nos a refletir sobre
esta matéria e a tomar medidas
mais eficazes.
DL: Entre a Lagoa e a Ribeira
Grande estuda-se a possibilidade de ligar os dois concelhos através de uma ciclovia.
Ponta Delgada pensa integrar um circuito semelhante?
Sim, temos tido algumas conversações, embora informais,
com a drª. Cristina Calisto e
com o dr. Alexandre Gaudêncio
e um dos projetos que nós falamos, ainda recentemente, tem
a ver com o projeto da ciclovia.
Uma ciclovia que ligue Ponta
Delgada, Lagoa e Ribeira Grande, penso que seria interessante e ela própria já é reclamada
por muitos ciclistas que gostam de fazer esse tipo de atividade ao ar livre. Também tinha
falado com a drª. Cristina Calisto, sobre um projeto interessante que é o levantamento de
todos os fortes e fortinhos que
nós temos ao longo da costa
sul, entre Ponta Delgada, Lagoa e estendendo também até
Vila Franca, fazendo a história
de cada um deles e a importância que cada um deles teve
ao longo dos tempos, para já
são estes os dois projetos que
poderemos estabelecer a curto
prazo num autêntico espírito de
colaboração entre estas autarquias que referi.
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Lagoa assinala os 500 anos nos Estados Unidos
e homenageia lagoenses na diáspora
Comitiva lagoense
estabeleceu contactos
com a comunidade
emigrante em visita
que decorreu a
meados do mês maio
O Município de Lagoa, representado por uma comitiva
composta pelo vice-presidente da câmara municipal de Lagoa, Frederico Sousa, pela vereadora da Cultura, Albertina
Oliveira, pelo Coordenador da
Educação e Cultura, Igor França, esteve nos Estados Unidos
da América, para assinalar as
Comemorações dos 500 anos
de elevação de Lagoa a vila e
a sede de concelho e dos 10
anos de cidade.
De acordo com nota de imprensa enviada às redações,
no âmbito da deslocação foi
inaugurada a exposição fotográfica itinerante, intitulada
“Memórias Fotográficas de
Lagoa”, no Southwoth Library,
em Dartmouth, Massachusetts.
A autarquia lagoense, refere
que a “mostra documental pretendeu resgatar as memórias
coletivas relacionadas com o
concelho de Lagoa, através
da exposição de 44 fotografias

© CML

Tauton foi uma das cidades geminadas com a Lagoa
que recebeu a medalha comemorativa dos 500 anos

alusivas a paisagens costeiras
e rurais, vistas de núcleos urbanos e construções, datadas
entre o século XIX e XXI, permitindo fazer uma comparação
entre o passado e o presente”.
O momento contou com a participação de emigrantes das
várias freguesias do concelho
da Lagoa. Após a inauguração
da exposição, o Grupo Folclórico da Escola Portuguesa
de New Bedford abrilhantou o
evento com um momento musical e de dança.
A comitiva também aproveitou
para visitar a empresa North-

coast, que pertence ao emigrante José da Ponte.
A representação camarária estreitou, ainda, relações com as
câmaras municipais das cidades geminadas com a Lagoa,
“entregando a sua medalha comemorativa dos 500 anos aos
mayors de Bristol, Dartmouth,
New Bedford e Tauton”, pode
ler-se na nota, e, reuniu com
o Cônsul de Portugal em New
Bedford tendo sido abordadas
algumas das preocupações da
comunidade lagoense emigrada nos EUA.
No âmbito da deslocação, foi

realizado também um encontro
com os lagoenses na diáspora
e, de acordo com a câmara
municipal, em comunicado, o
objetivo passou por envolver
ativamente todos os lagoenses nas comemorações, sendo que foram realizadas várias
iniciativas, nomeadamente um
convívio que decorreu no restaurante Cotalimar, em New
Bedford.
A iniciativa contou com a participação de lagoenses oriundos de várias freguesias do
concelho da Lagoa, tendo sido
este momento de confraterni-

zação contado com atuação
musical de Tony Rodrigues,
Tony Borges, Daniel Guerra e
David Loureiro.
A ocasião serviu, ainda, para
“enaltecer e manifestar um
reconhecimento público aos
emigrantes lagoenses radicados nos EUA que são parte
integrante da história da Lagoa e em quem se reconhece o amor à sua terra natal”.
Foi, igualmente, “o momento
para reconhecer todos aqueles que, embora não sendo
da Lagoa, contribuíram para o
enriquecimento do concelho
na Diáspora”.
Foram 20 as personalidades
radicadas nos EUA que receberam a distinção honorífica
de mérito cívico municipal,
com a atribuição de diploma
e medalha, por desempenharem um papel ativo, criativo
e acutilante nos projetos que
desenvolvem e assumirem
uma missão interventiva na
manutenção e valorização de
tradições, que definem a identidade lagoense na América.
A câmara municipal salienta, também, que “valoriza e
reconhece a adaptação, a integração e a resiliência de todos aqueles que mesmo longe
apresentam percursos de vida
que merecem ser reconhecidos”. DL

EUA recebem exposição e conferência sobre a arte
bonecreira da Lagoa
Workshop promovido
pelo artesão e
bonecreiro lagoense,
João Arruda, na Casa
dos Açores de Nova
Inglaterra.
Realizou-se nos Estados Unidos da América EUA uma exposição e conferência sobre a
arte bonecreira da Lagoa, 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 da deslocação de uma comitiva da câmara da Lagoa à
diáspora lagoense.
De acordo com a autarquia, a
conferência intitulada “A Arte
Bonecreira da Lagoa – Origem, particularidades e estratégias”, proferida por Igor
França, consistiu numa sinopse do culto da Natividade,
seguida de uma contextualização das particularidades la-

goenses, nomeadamente das
estratégias para a sua preservação que a autarquia, através
do Museu de Lagoa-Açores,
está a implementar, mediante
o Concurso de Presépios; do
Núcleo Museológico do Presépio; da Rota dos Bonecreiros e
do Programa dos Novos Bonecreiros.
A estratégia pretende valorizar
a arte, na qual também se insere a homenagem pública prestada aos bonecreiros vivos,
através de um mural da autoria

do artista Pepe Brix, que foi
recentemente inaugurado na
ciclovia da Lagoa, e que agora
integra o Roteiro de Arte pública e intervenções artísticas do
concelho, disponibilizado ao
público no ano passado.
Decorreu, igualmente, um
workshop de Arte Bonecreira da Lagoa, promovido pelo
artesão e bonecreiro lagoense, João Arruda, na Casa dos
Açores de Nova Inglaterra.
Com o objetivo de salvaguardar a arte bonecreira, a au-

tarquia lagoense considerou
“fulcral sensibilizar toda a comunidade lagoense e a sua
diáspora disponibilizando formações, que têm como principal propósito perpetuar essa
tradição cultural identitária na
Lagoa”.
A Câmara Municipal de Lagoa,
na sua deslocação aos EUA,
contou com o apoio da Revista A Praça, que é um projeto
de David Loureiro, emigrante
pauense, residente em Rhode
Island, nos EUA. DL
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Festa. Furia. Femina: “Não era um título sério,
é um título que tem a ver com a nossa posição”
Obras da Coleção FLAD estão até setembro
no Arquipélago – Centro de Artes
Contemporâneas, na Ribeira Grande
Por

Clife Botelho

O A exposição Festa. Fúria. Femina. – Obras da coleção FLAD
é constituída quase exclusivamente por obras de artistas portugueses. Assinalou, em Lisboa,
os 35 anos da Fundação e está
agora nos Açores, na Ribeira
Grande, pela primeira vez sendo composta por 146 obras
selecionadas pelos curadores
António Pinto Ribeiro e Sandra
Vieira Jürgens, a partir de mais
de mil que integram a coleção.
Para Sandra Vieira Jürgens, a
coleção tem um lado de “provocação daquilo que é a presença
dos artistas e de um pensamento crítico que nos faz tanta falta”. Por outro, a também historiadora de arte sublinha que os
curadores da exposição quiseram sublinhar “a questão das
mulheres” trazendo um “projeto
artístico mais presente naquilo
que é a arte, seja portuguesa
seja contemporânea”.
Três eixos emergem da Coleção
e dão nome a esta exposição.
Festa. Fúria. Femina. dialogam
e geram ideários: celebram a
coleção, evocam a dimensão
de performatividade inerente às
práticas artísticas contemporâneas, e destacam a dimensão
feminina, exigindo um renovado
olhar sobre a história de arte que
tanto escamoteou as artistas.
“Não era um título sério, é um título que tem a ver com a nossa
posição, mesmo aquilo que às
vezes nos parece mais estático,
mais tradicional tem que ser vi-

vido de uma outra forma muito
mais fluída e muito mais contemporânea”, sublinha Jürgens.
Questionado sobre como foi trabalhar em parceria com Sandra
Vieira Jürgens, António Pinto Ribeiro contou que “foi um desafio, no sentido em que foi uma
aventura. Temos à partida pontos de vista que são comuns,
coincidentes, naturalmente por
uma questão de género, ou por
uma questão de alguma mínima
diferença geracional, que neste
caso também é importante, para
além da diferença de formação,
mas foi ao mesmo tempo um
trabalho muito entusiasmante”,
tendo Sandra Vieira Jürgens
salientado que foi uma parceria
“super pacífica”.
A exposição – uma coprodução
entre a FLAD e o Arquipélago
- Centro de Artes Contemporâneas – integra parte de um
acervo, iniciado em 1986. É
constituído maioritariamente por
desenho mas integra também
pintura, fotografia e escultura.
São obras que estabelecem diálogos e tensões, convocando
enquadramentos sócio-históricos diversos e que representam
a cena artística portuguesa desde a década de 80, assim como
uma geração de artistas que preza a interdisciplinaridade.
O final de 2019 e o ano de 2020
marcam o retomar das aquisições de obras pela FLAD e a
catalogação e tratamento da sua
Coleção de Arte Contemporânea, criando uma base de dados
em colaboração com a empresa

© DL

António Pinto Ribeiro e Sandra Vieira Jürgens
são os dois curadores da exposição

Sistemas do Futuro. Em exibição
figuram mais de 25 destas obras
recentemente adquiridas, que
se enquadram no conceito de
transversalidade que a exposição pretende mostrar.

PROGRAMAÇÃO PARALELA

A exposição será a âncora para
uma programação cultural alargada que a FLAD e o Arquipélago irão desenvolver ao longo de
quatro meses na ilha de São Miguel, com o objetivo de promover a arte e a cultura na região.
Esta programação vai incluir
visitas-guiadas e visitas-oficina
para alunos de todos os ciclos
de ensino da ilha de São Miguel;
workshops de desenho com artistas de renome, aulas abertas
com os curadores da exposição
– António Pinto Ribeiro e Sandra
Vieira Jürgens –; uma escola de
verão para alunos do ensino secundário e ensino superior, tendo sido criadas, para esta escola, bolsas destinadas a alunos
de outras ilhas dos Açores.
Sofia Carolina Botelho, do serviço educativo do Arquipélago,
salienta que “é uma forma de
ativar a exposição com os vá-

rios públicos do Arquipélago. É
uma forma de desdobrarmos a
exposição para fora do espaço físico através das pessoas.
Estamos a falar de sessões sobre arte contemporânea, sobre
metodologias e práticas que
acontecerão todos os sábados
com os curadores da exposição
e com os artistas. Depois para
além disto, porque é uma exposição que vive muito do desenho, vamos ter duas sessões
de workshop de desenho com
artistas. Vamos receber público
escolar de toda a ilha, trazendo
autocarros, desde o Nordeste,
Lagoa, Furnas, entre outras,
para fazer chegar esta coleção
e estas obras ao maior número
de pessoas”.

“NÃO VAI SER A ÚLTIMA INICIATIVA
DA FLAD NOS AÇORES”

Em declarações ao Diário da
Lagoa, no dia da inauguração,
a presidente da FLAD, Rita Faden, salientou que “mais do que
um desafio, foi um desejo muito
profundo” a vinda da Coleção,
revelando que “já conhecia o
espaço do Arquipélago” sendo
que “fazia todo o sentido” tendo

em conta a ligação que a FLAD
tem aos Açores.
A responsável considerou ainda
que os Açores “são um ponto de ligação muito importante
porque nós na FLAD queremos
ligar Portugal e Estados Unidos,
juntando pessoas, juntando instituições, e obviamente nunca
esquecendo aqui o papel dos
Açores, não só pela sua componente geoestratégica mas
também tendo em conta por
exemplo que a comunidade
portuguesa nos EUA na grande
maioria tem ascendência açoriana”.
Questionada quanto ao futuro e
num eventual regresso de iniciativas da FLAD aos Açores, Rita
Faden disse: “espero que sim,
para já fizemos em março e abril
o ciclo de cinema independente Outsiders que apresentamos
na ilha Terceira, em Angra do
Heroísmo, e na Praia da Vitória,
e é uma iniciativa que temos
eventualmente de ponderar
continuar. A inauguração desta
exposição não vai ser a última
iniciativa da Flad nos Açores,
isso certamente”, assegura:
“nós prometemos voltar.”
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CRÓNICA

A Canadinha, O Velho, as carroças
e o poço... e a Polícia!
Até metade do século vinte tudo era transportado de carroça em Água de Pau

N

o meu tempo – estou
a falar dos anos 60 –,
quando era criança, a
“Canadinha” que ligava a rua do Valverde de Baixo à
rua da Carreira em Água de Pau,
era um labirinto, escuro, terreiro,
cheio de regatos, covas e propício a topadas, já que quase toda
a gente andava descalço.
A escuridão era medonha, pois
não tinha luz. Ao tempo, nem tão
pouco as únicas duas casas no
cimo da rua tinham luz ainda até.
Todos tinham medo de à noite
passar na Canadinha. Quem por
lá se atrevia a passar, teria de ser a
pé e nunca de carro, porque não
havia, pois em 1964 não chegavam à meia dúzia os conversíveis
na nossa terra.
Mesmo quem os tivesse e quisesse lá passar não podia, porque
não passava um carro, antes de
se alargar a «Canadinha» na mesma década (vereação de meu pai,
Manuel Egídio de Medeiros).
Outra razão ainda era o facto de
as pessoas, ao tempo também, temerem “O Velho”, recordam-se?
As mães metiam medo aos filhos,
avisando-os que se não chegassem cedo a casa podiam encontrar na rua o “Velho da Canadinha”. Fosse lá o que isso fosse, a
intenção das mães era amedrontar
as crianças para não permanecerem até muito tarde na rua.
E, aqui é que está a resposta ou
motivo principal porque “no meu
tempo todos tinham medo de “à
noite” passar na Canadinha”…
Era porque, antigamente, as crianças e os rapazes brincavam na
rua! Hoje já não brincam!
Antes a gente andava e brincava
nas ruas até «às Trindades» e hoje
não tem hora para brincar na rua
com amigos. Trocaram os amigos
pelas «tablets sem chocolate» e
agora é «boca-fechada» e «cabeça-no-ar» e dedos a «tocar-piano»
nos telemóveis e outras formas de
tecnologia moderna… e ficam
toda a noite a jogar, na maioria
das vezes – consigo próprio!
Voltando à Canadinha, que,
como era escura «c’mó-demóne», a gente, os «rapazins» do
meu tempo nem se atreviam a
por lá passar, pois sem luz, aque-
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Moinho da Vila de Joaquim d’Arruda.

le negrume, metia medo. Mais
tarde foi alargada na curva, passou a ter luz pública, outras casas lá se construíram e as que lá
estavam ganharam nova cara e
depois viria a ser pavimentada,
como hoje se encontra.
Mas, não podemos rapar nada
da história de nenhum lugar. Podemos mudar, melhorar e passar
por lá quando se quiser agora.
Mas, a Canadinha, nunca me sairá da cabeça porque no meu subconsciente ao tempo de menino,
era lá que estava “O Velho”!
Mas, a história não acaba aqui.
Tem muitos outros episódios mais
antigos, por isso vou contar, pelo
menos mais um, para não esticarmos a martela, ou seja, não fazer
a história muito comprida.
Ainda muito antes do meu tempo,
anos 60, de quando brincávamos
a amarrar portas pelos puxadores
e depois batendo, fugíamos... no
tempo de meu pai, nos anos 30, o
que havia mais pelas nossas ruas
eram carroças e carroceiros. Era
o meio de transporte que havia.

Nesse tempo, a juventude dava-se ao regalo de brincar também
pregando partidas d’um corisco!
Em noites escuras, e quais eram
as que não eram? Água de Pau
possuía, à época, segundo o jornal «o Lagoense» 84 lâmpadas
distribuídas pela vila toda! Então,
alguns rapazes, cujos nomes até
podia citá-los quase todos, organizavam-se em grupos de «malfazejas d’ocasião» e indo pelas noites escuras e frias, de rua em rua,
levavam as carroças, paradas à
porta dos donos, sem os mesmos
por isso darem e arrastavam-nas
para o Poço da Canadinha.
O Poço localizava-se nas traseiras
do Auditório Municipal Ferreira
da Silva. Esse poço recebia as
águas das chuvas que corriam do
Caminho do Mato e Valverdes,
levadas pela Canadinha abaixo,
enchendo-o no Inverno. No outro
dia, era uma carga de trabalhos
para se retirar as carroças de dentro do Poço, sobretudo, porque
ficavam empilhadas umas sobre
as outras!

Não se admirem os mais novos
quando os pais lhes dizem “não
façam isso, não façam aquilo”!
É que eles já fizeram o mesmo e
o pior é que estão a imaginar os
filhos a passarem pelo que eles
já passaram. No fundo, eles até
querem que os filhos experimentem… mas que não se magoem!
E, pensam isso, como disse, com
alguma saudade que uns expressam num sorriso escondido, se a
experiência lhes foi favorável, ou
com cara de poucos amigos, se
a coisa não lhes correu lá muito
bem, no seu tempo!
Voltando às carroças… no Poço!
Era nesta altura que entrava em
ação o senhor Ernesto Polícia.
Deste ninguém tinha medo, pois
tinha farda, falava alto, mas tinha
bom coração, de manteiga, dizia-se!
Mas, a mulher (!) essa (?) não era
para brincadeiras! Se ele é que
vestia a farda, pois ela é que era
conhecida por Maria Polícia!
Obrigava o marido a correr os
cantos todos de Água de Pau para
dar cobro a todas as irregularidades ocasionadas com ou sem
culpa voluntária. Cá se faz – cá
se paga, dizia a Tia Maria Polícia!
Um dia, o tio Ernesto Polícia fez
espera a dois carroceiros. Ambos
eram compadres de meu pai.
Um, era o tio Francisco Augusto
de Medeiros, que ao tempo era
ainda um rapazote e que, numa
noite, vinha seguido pelo tio
Virgínio Mestre, ambos nas suas
carroças, carregadas de carga dos
armazéns da cidade para A Cova
da Onça, em Água de Pau.
Era noite serrada, regressavam
nas suas carroças puxadas por
bois, portanto, de tração lenta e
pesados pela carga que transportavam também.
A viagem durara mais do que
esperavam e as velas, luz de
presença na estrada, tinham-se
esmirrado, antes de chegarem a
Água de Pau e assim vinham sem
a iluminação obrigatória que se
exigia aos meios de transporte
que circulavam à noite nos caminhos.
Os dois carroceiros não se preocuparam, pois mesmo em noite
escura como a que estava, os bois

Roberto Medeiros
conheciam bem o caminho e por
isso deixavam-se ser levados por
eles.
Passaram as três cruzes (antiga
fábrica da chicória), atravessaram
o caminho velho (hoje parcialmente substituído por miradouro) e preparavam-se para descer
a ladeira das Escaninhas (Foral
Novo).
É aí que o Tio Ernesto Polícia está
à espera deles, para ver se traziam luz de presença nas suas
carroças. Ele sente o guincho das
rodas das carroças de boi a aproximarem-se e coloca-se no meio
do caminho e brada:
- Alto! Não tens luz. Estás multado! Identifica-te?
O carroceiro da frente que era
Francisco Augusto de Medeiros
face à pergunta responde:
- Cá e Lá! E, pica o boi para não
parar nem abrandar o andamento.
- Cá e Lá? Isso é algum nome?
C’mé o teu nome carroceiro?
Entretanto as carroças não abrandaram e avançaram em direção
ao tio Ernesto Polícia. Como ele
era baixinho e gordinho, com a
escuridão, nem se atreveu a aproximar-se da carroça e afastou-se
para não ser atropelado.
Vendo passar na sua frente o segundo carroceiro que era Virgínio
Mestre, fez-lhe a mesma pergunta, já que também não trazia luz
de presença:
- Alto! Estás multado! Identifica-te? Veio logo a resposta.
- Lá e Cá! Atira-lhe o Virgínio
Mestre atiçando o boi com a
aguilhada, para que se apressasse
a descer a ladeira do Foral Novo.
- Mas, o que é isso? Um é o ‘cá-e-lá’ e o outro é o ‘lá-e-cá’, isso é
nome de gente? Quando eu souber quem vocês são, vão os dois
‘pá pioula’, vão ver!
O que os dois queriam dizer, com
cá-e-lá e lá-e-cá, era que a suas
vidas, era andar de Água de Pau
para a cidade e da cidade para
Água de Pau, no transporte de
mercadorias.
Afinal até responderam bem,
mas, também, isso não era nenhuma espécie de identificação,
já se sabe e bem entendido!
Fico por aqui… por hoje.
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Descubra as diferenças

PASSATEMPO
SOLUÇÕES:

OBITUÁRIO
ÁGUA DE PAU

HORÓSCOPO
CARNEIRO
Amor: prevêem-se novidades e conquistas no campo amoroso. No
entanto, cabe a si tomar iniciativas de modo a tirar o melhor proveito deste período.
Trabalho: esta fase é favorável para avançar na carreira, mas faça um esforço
para liderar os seus projetos de forma a conseguir alcançar sucessos.

ESCORPIÃO
Amor: esta é uma etapa marcada pelo romantismo, mas tente
aproveitar esse magnetismo para desenvolver uma atividade sexual intensa e apaixonada.
Trabalho: ocasião indicada para avaliar todas as propostas que possam surgir.
Por outro tudo tende a decorrer de acordo com a sua própria vontade.

TOURO
Amor: atravessa uma época muito estável e tranquila, que lhe permite vivenciar momentos de muito amor com a sua cara-metade
no conforto do seu lar.
Trabalho: a conjuntura traz-lhe novidades relacionadas com o setor profissional, que podem favorecer bastante a concretização dos seus objetivos.

SAGITÁRIO
Amor: as relações iniciadas recentemente estão especialmente
beneficiadas.
Se for o seu caso, começa uma temporada cheia de aventuras estimulantes.
Trabalho: a sua agilidade mental e o seu poder intelectual estão acentuados.
Empregue a sua perspicácia para preparar estratégias para o futuro.

GÉMEOS
Amor: altura propícia para fugir à sua rotina diária. Neste sentido,
use a sua mente versátil e curiosa para fazer mudanças criativas

na sua vida.
Trabalho: o seu grande desafio é conseguir obter os resultados pretendidos
em termos financeiros. As viagens e as negociações estão beneficiadas.

CAPRICÓRNIO
Amor: algumas tensões ou desencontros constituem um motivo de
preocupação para si. Neste contexto, vai ter de refletir acerca da
sua vida íntima.
Trabalho: assuma as suas responsabilidades e descubra os apoios necessários
para resolver velhos problemas económicos que persistem no seu caminho.

CARANGUEJO
Amor: existem fortes possibilidades de estabelecer um acordo
com o outro membro do casal de forma a apaziguar e a evitar uma
rutura sentimental.
Trabalho: começa um novo ciclo de expansão. Mas, acredite num futuro melhor, mantenha a calma e preste atenção às oportunidades que possam surgir.

AQUÁRIO
Amor: a sua liberdade pode ser ameaçada por causa de questões
do passado mal resolvidas. Se precisar, peça ajuda para poder
afastar essas memórias.
Trabalho: a sua excelente perspicácia ajuda a resolver eventuais obstáculos. O
seu pensamento engenhoso vai merecer elogios das outras pessoas.

LEÃO
Amor: é possível que projete uma imagem egocêntrica ou individualista, mas adote uma postura flexível e compatível com a sua
faceta muito generosa.
Trabalho: sente que tem condições para reestruturar o destino, mas escute as
opiniões dos seus familiares e tente desenvolver um diálogo vantajoso.

PEIXES
Amor: o seu regente Júpiter encontra-se neste Signo até outubro.
Durante esta temporada, pode estar proteção divina e um sentimento de satisfação.
Trabalho: no que toca ao campo laboral, também, tudo tende a acontecer de
acordo com as suas pretensões. Ainda, pode materializar os seus sonhos.

VIRGEM
Amor: há uma harmonia interior que lhe concede o equilíbrio individual necessário para consolidar a relação. Contudo, mantenha uma conduta
sensata.
Trabalho: pode esperar oportunidades e mudanças há muito esperadas. Todavia, eleve a sua autoconfiança e não tenha receio de arriscar na carreira.
BALANÇA
Amor: procure manter a paixão no seu relacionamento amoroso
de maneira a surpreender o outro elemento do par. É tempo de
construir a sua felicidade.
Trabalho: está capaz de assumir um comportamento dinâmico e dedicado.
Naturalmente, o resultado final vai depender particularmente das suas ações.

ASTRÓLOGO Luís Moniz
Consultas presenciais e online
E-mail: rikinho-astro@hotmail.com
Site: http://meiodoceu-com-sapo-pt.webnode.pt/
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Carlos Alberto Carreiro de Jesus
Nasceu 22-03-1958
Faleceu 02-05-2022
José Fernando Mota de Lemos
Nasceu 04-04-1966
Faleceu 20-05-2022
Paulo Roberto Gouveia Moniz Pavão
Nasceu 09-04-1965
Faleceu 14-05-2022

SANTA CRUZ
Laureana Maria Tavares de Oliveira
Nasceu 09-05-1939
Faleceu 13-05-2022
Renato de Medeiros Eleutério
Nasceu 02-04-1976
Faleceu 26-04-2022

Agência Funerária
Carvalho
Tel.: 296960180
(atendimento 24 horas)
E-mail:
agenciafunerariacarvalho@gmail.com
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São Miguel à vista
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SUPLEMENTO MENSAL JUNHO

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.

TEMPOS DE MUDANÇA!
São muitos os sinais e os factos que nos fazem ver
e sentir que atravessamos um tempo de mudança!
Seja na Economia, na política, na educação, na
cultura, e outras áreas, seja na região, no país ou
no mundo, a velocidade dos acontecimentos é
vertiginosa e parece que cada vez mais estamos a
caminhar sob o signo da imprevisibilidade. Contudo, há marcas que nos acompanham e que os
tempos não apagam! A memória de uma localidade, a sua história, as suas marcas identitárias fazem
parte de um percurso de construção civilizacional
que não se pode apagar. Neste momento, a jovem
cidade Lagoa tem 500 anos de razões para festejar
e todos se devem sentir orgulhosos. Se é verdade
que não podemos esquecer estes 500 anos de
construção, de afirmação de um povo, com todas
as suas especificidades, com todas as suas marcas
históricas que lhe definem uma matriz cultural,
não será menos verdade que é também para o
futuro que devemos olhar e esse é o tempo que
agora estamos a construir.
Tudo agora se constrói bem mais depressa e a
imprevisibilidade é enorme. Contudo, há ideias
ou projetos que urgem passar à realidade sob pena
de se perderem oportunidades, de queimarmos
etapas no avanço, no desenvolvimento da civilização e desta comunidade em particular, e, para isso,
precisamos de gente devidamente capacitada em
todas as áreas.
Se as autarquias sempre foram, e cada vez mais o
serão, polos catalisadores e congregadores da força
evolutiva de uma comunidade, as escolas, por seu
lado, também têm um papel fundamental neste
processo. No que nos diz respeito, A Escola
Secundária de Lagoa, desde o primeiro minuto
em que, há vinte anos, abriu as suas portas tem a
preocupação de capacitar os seus alunos para um
tempo cada vez mais exigente ao nível da formação. Os pilares do seu Projeto Educativo contemplam linhas de força – Sentir, Pensar, Crescer e
Inspirar- que são abraçados pela comunidade

educativa que em cada ano letivo desenvolve um
trabalho responsável, criativo e comprometido
com a formação de novas gerações para que consigam erradicar estigmas sociais que em nada se
coadunam com a história da Lagoa.
O nosso Projeto Educativo tem vindo a ser desenvolvido priorizando aquilo que são as necessidades
de formação e desenvolvimento dos nossos
alunos. As suas linhas de ação encontram-se claramente marcadas pelo incremento de áreas formativas atuais e que perspetivam a resposta às necessidades do cidadão do século XXI. A Ciência, a
Tecnologia, a Criatividade e as Relações Humanas
e a Cidadania são áreas exploradas de forma curricular e também em projetos marcantes que potenciam uma vivência natural de contextos próximos
do que se pretende que seja o futuro de cada
aluno.
Dizíamos no início do ano letivo que necessitamos recuperar estas dinâmicas formativas não
formais mas também muito importantes no
percurso escolar dos nossos alunos. Neste sentido,
precisamos continuar a recuperar, por um lado, o
trabalho desenvolvido pelos diversos Clubes Escolares e, por outro, os projetos que têm vindo a ser
uma marca de escola ao longo destes anos.
Neste contexto, e a título de exemplo, não podemos deixar de referir o papel da Expressão Dramática ou o incremento da atividade em torno da
Ciência; a descoberta e proteção da natureza e
cultura local que estão também presentes no dinamismo do Clube de Geocaching; as novas tecnologias também têm um lugar cimeiro na ação da
escola. Neste momento continua a desenvolver-se
o Videojogo à Descoberta dos Açores, um projeto
ambicioso no que respeita ao seu produto final,
mas que é sobretudo um grande potenciador
formativo para todos os alunos que nele têm colaborado. Ainda no domínio das tecnologias,
também a robótica está a verificar um forte incremento na sua atividade e é uma aposta que está a

ser levada por diante pelo Clube de Robótica. A
Biblioteca Escolar tem vindo cada vez mais a ser
um foco de ação promotora de uma dinâmica
criativa e cultural onde realmente os livros cada
vez mais saem das prateleiras. Os nossos espaços
escolares estão a ser poucos para o tanto que cada
vez mais se quer fazer. Mas também fora da escola
e em colaboração com a Câmara Municipal de
Lagoa, sublinhe-se a dinâmica dos projetos Náutica Zero e o Projeto dos Novos Bonecreiros. Dois
projetos muito distintos, mas que cativam o
público mais jovem para as atividades marítimas,
por um lado e para a cultura tradicional dos bonecos de presépio tão característicos no concelho.
A nossa luta pelo sucesso educativo não é uma
obsessão, mas antes uma forma de estar que cada
vez mais se quer natural e é por isso que cada
grupo disciplinar, que cada Departamento Curricular e outros órgãos de gestão intermédia trabalham cada dia, numa lógica que se pretende
sempre transversal. A ESL não pode nem quer
parar! É só desta forma que sabemos e queremos
estar!
Na medida em que cada um dos nossos alunos
tiver sucesso, a escola está a cumprir o seu papel
para a construção de um concelho diferente!
Quando a escola ajuda um aluno a crescer, está
realmente a colaborar com a construção de um
futuro diferente que precisa de cidadãos criativos,
ativos, empreendedores, capacitados para o cumprimento de todos os papéis que a sociedade
precisa.
Lembrar e comemorar 500 anos de história do
concelho da Lagoa é sem dúvida importante na
medida em que conhecer e ter orgulho no passado
poderá ajudar a uma tomada de consciência de
que é cada um o responsável pela continuação
desta história que se quer de sucesso. Por isso, a
Escola Secundária de Lagoa, quer apagar as velas
deste bolo com a vontade de ser também personagem neste percurso da história da jovem cidade de
Lagoa.
O Conselho Executivo da Escola Secundária de
Lagoa

Exposição: Lagoa - 500 Anos de Concelho
“Conhecer para envolver” – Poderia ser este o tema da exposição que estes pequenos repórteres de
“palmo e meio” do 7º A da ESLagoa nos dão a conhecer nas peças que se seguem e que continuarão no
próximo suplemento. Na verdade, estiveram atentos, registaram informação e organizaram-se para
transmitir os aspetos que acharam mais importantes, ou mais curiosos, das freguesias do concelho.
Desta forma, e celebrando 500 anos de história, talvez se desperte a curiosidade para conhecer mais e
comprometer cada um no desenvolvimento da sua localidade numa atitude de cidadania que cada vez
mais se pretende desenvolver.
No âmbito das comemorações dos 500 anos de elevação de
Lagoa a vila e sede de concelho, a turma TVA-DOV da
Escola Secundária de Lagoa promoveu uma exposição
intitulada: Lagoa – 500 Anos de Concelho, que esteve
patente ao publico entre os dias 19 e 22 de abril, na entrada
da nossa escola.
Este foi um projeto interdisciplinar, orientado pelos docentes Alexandre Oliveira, Isabel Santos, João Freitas, Marco
Medeiros, Maria de Deus Costa e Patrícia Goulart, contou
com a colaboração da Câmara Municipal de Lagoa.
Nesta exposição, deu-se a conhecer um pouco mais sobre a
história do nosso concelho: a divisão administrativa; a
toponímia das freguesias; a heráldica da Lagoa e das suas

freguesias; os paços do concelho, símbolo do poder local;
os presidentes da Câmara Municipal, desde o século XIX
até à atualidade, bem como os atuais presidentes das Juntas
de Freguesia. Destacaram-se, ainda, alguns episódios da
história de cada freguesia, e proporcionou-se a degustação
do chá de poejo, o chá mais tradicional da freguesia da
Ribeira Chã.
Várias turmas da ES Lagoa visitaram a exposição, e nós,
alunos do 7.º A, também o fizemos, tendo sido acompanhados pela nossa professora de História, Maria de Deus
Costa. Partilhamos convosco o que aprendemos sobre cada
uma das cinco freguesias do concelho.

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

SANTA CRUZ

CABOUCO

O objetivo da exposição 500 Anos do Concelho de Lagoa,
realizada pela turma TVA-DOV da nossa Escola Secundária, foi dar a conhecer mais informações sobre o concelho
de Lagoa.
Este concelho é constituído pelas freguesias de: Água de
Pau, Cabouco, Nossa Senhora do Rosário, Ribeira Chã e
Santa Cruz. O tema do nosso grupo é a freguesia da Nossa
Senhora do Rosário.
A freguesia de Nossa Senhora do Rosário tem uma área de
6,24 Km2; Em 2011 a população era de 5.396 habitantes,
em 2021 atingiu os 5.502 habitantes, de acordo com os
censos do mesmo ano.
O Rosário é muito conhecido pelo Porto dos Carneiros, que
foi construído no séc. XVI. O nome Porto dos Carneiros
tem origem na descoberta da ilha de São Miguel pelos
portugueses, pois colocaram gado em terra, entre ele carneiros, para saberem se esses animais conseguiam sobreviver.
Se o gado fosse encontrado morto, significava que não
havia condições de sobrevivência, mas se os animais continuassem saudáveis concluiriam que havia condições para
viver. Depois, quando os colonos chegaram à zona da
Lagoa, “acharam ali tantos carneiros que mataram alguns
para comerem”.
No século XVI, o porto dos Carneiros era uma importante
entrada e saída de mercadorias da ilha de São Miguel. A
importância deste porto permitiu o aumento da população,
e em 1515 havia 100 fogos na Lagoa. Por isso, em 1593
nasceu a paróquia de Nossa Senhora do Rosário, e a 5 de
abril do mesmo ano nasceu a freguesia com o mesmo nome.
O Rosário tem um lugar chamado Atalhada. Segundo
Gaspar Frutuoso, a Atalhada tem esse nome devido às
árvores que eram talhadas para a construção de mastros de
navios, que eram construídos no Porto dos Carneiros.
Entre 1583 e 1586, a igreja da Nossa Senhora do Rosário foi
a igreja matriz da Vila da Lagoa, devido às obras que eram
então levadas a cabo na Igreja de Santa Cruz.
Na freguesia do Rosário, destaca-se a olaria. Em 1862,
Bernardino da Silva cria a primeira fábrica de louça vidrada
no Porto dos Carneiros, a Cerâmica Vieira. A produção da
Cerâmica Vieira continua a ser artesanal.
Nesta freguesia há ainda a destacar: a Quinta da Rocha
Quebrada, que contém uma torre quinhentista de dois
andares (1583); a Quinta da Atalhada, construída em 1740;
e a Igreja de Nossa Senhora das Necessidades, construída
por volta de 1828.

A exposição intitulada Lagoa - 500 anos do concelho,
começa por apresentar um enquadramento geográfico do
concelho de Lagoa, na ilha de S. Miguel e no Arquipélago
dos Açores.
Destaca-se o mapa do concelho de Lagoa, com a divisão
administrativa das cinco freguesias, Cabouco, Água de Pau,
Ribeira Chã, Santa Cruz e Rosário.
O nosso trabalho pretende dar a conhecer melhor a história
da freguesia de Santa Cruz.
Segundo Gaspar Frutuoso, este concelho tem o nome de
Lagoa, porque perto da igreja de Santa Cruz havia uma
lagoa que entretanto secou.
A freguesia de Santa Cruz tem uma área de 14,26 Km².
Segundo os censos, em 2011 a freguesia tinha 3.671
habitantes e em 2021 registou 3.528 habitantes. O presidente atual desta freguesia é Sérgio Paulo Botelho Costa.
O nome Santa Cruz evoca a cruz da Ordem de Cristo que
está associada ao início do povoamento e está representada
no brasão desta freguesia e do concelho da Lagoa.
Santa Cruz foi elevada a vila e sede do Concelho a 11 de
abril de 1522. O rei D. João III, através da Carta Régia que
data de 11 de abril de 1522, decreta a elevação do lugar de
Lagoa a vila. Nesta carta, o rei disse: “Eles farão casa de
Câmara e cadeia a seu custo.” A Câmara foi construída na
freguesia de Santa Cruz.
Nesta freguesia há a destacar o seguinte património imóvel:
a atual Câmara Municipal da Lagoa, que foi começada a
construir em 1800; a Igreja de Santa Cruz, Matriz do concelho, e que em 1507 já existia; e o Convento dos Frades
Franciscanos, que permanece na freguesia desde o século
XVIII.
Na freguesia de Santa Cruz existe a localidade dos Remédios. Este foi um dos núcleos mais antigos ligados ao povoamento da Vila de Lagoa. É nos Remédios que está a ermida
de Nossa Senhora dos Remédios, que data do século XV,
fundada por Pedro Velho Cabral. Junto ao altar, estão
sepultados o seu fundador, a sua segunda mulher e o filho.

O nosso trabalho pretende dar a conhecer melhor a história
da freguesia de Cabouco. As informações aqui apresentadas
foram registadas aquando da visita à exposição realizada
pela turma TVA-DOV, da Escola Secundária de Lagoa,
intitulada “Lagoa – 500 Anos de Concelho”, e que visitámos com a nossa professora de História, Maria de Deus
Costa.
O Cabouco situa-se no concelho da Lagoa, São Miguel, nos
Açores. Tem cerca de 5,43km2 de área total. Em 2011 tinha
1921 habitantes, em 2021 foram registados 1970 habitantes. Elevou-se a freguesia em 1986 e atualmente o presidente da Junta de Freguesia é Adriano Manuel Mota Costa.
No século XVI, o Cabouco chamava-se “Cavouco”, zona
onde os cabouqueiros tiraram muita pedra para as suas
casas e muros. A pedra era arrumada em forma de pirâmides, os maroiços.
O cronista Gaspar Frutuoso menciona que Rui Gonçalves
Câmara, Capitão Donatário da ilha de S. Miguel, teve no
Cabouco uma quinta: “mandou fazer o mais rico pomar de
toda a ilha, na sua quinta do Cavouquo, onde tinha uma
fonte de água, além de muitas árvores de espinho de toda a
sorte que nele havia; não faltavam grandes castanheiros e
nogueiras que davam muitas nozes e castanhas, pereiros e
pereiras, de que se colhiam em seu tempo infinidade de
peros e outras frutas, e esquisitas árvores que com muita
curiosidade mandava vir de remotas terras.”.
A agricultura é uma das principais atividades económicas
do Cabouco, estando representada no brasão da freguesia
pelo arado.
No século XX, o Cabouco teve uma fábrica de chá, na
quinta do Tanque, que pertenceu ao Visconde Faria e Maia.
A igreja de Nossa Senhora da Misericórdia, situada nesta
freguesia, foi erigida no lugar de uma antiga ermida,
mandada construir pelo capitão Manuel Rodrigues Canejo
e sua mulher Maria de Paiva. A 26 de abril de 1847, a junta
de paróquia decidiu mandar construir uma igreja maior,
pois a população do Cabouco aumentara. A construção
começou em 1847 e terminou em 1849.
Há ainda a destacar na freguesia o Núcleo Museológico do
Cabouco, onde se pode conhecer alfaias agrícolas e antigos
ofícios desta freguesia.
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Concluindo, nós gostámos muito da exposição, pois ficámos a conhecer vários aspetos da
história do nosso concelho que desconhecíamos, e parece-nos que este tipo de atividade é
muito importante tanto para quem a realiza
como para todos os que tiveram a oportunidade de a visitar.

RIBEIRA CHÃ

ÁGUA DE PAU

No âmbito das comemorações dos 500 anos do concelho de
Lagoa, foi elaborada uma exposição na nossa escola pelos
alunos da turma TVA-DOV. O nosso trabalho pretende dar
a conhecer melhor a história da freguesia de Ribeira Chã.
A Ribeira Chã situa-se no concelho da Lagoa, na ilha de São
Miguel, e tem uma área de 2,52Km2.
De acordo com os censos, a freguesia em 2011 tinha 396
habitantes e em 2021 passou para 365 habitantes.
A Ribeira Chã foi elevada a freguesia a 18 de maio de 1966.
A atual presidente de freguesia é Vitória da Silva Couto
Arruda.
O nome da freguesia teve origem numa ribeira que corre
nas proximidades e que desagua no mar por uma grota
coberta por lajes rasas (ou chães).
Até ao séc. XVII, a freguesia era apenas um lugar de caça
com poucos habitantes. A maior parte das pessoas dedicava-se à caça e ao cultivo da planta de pastel, que foi uma
grande fonte de riqueza.
A planta de pastel é uma planta tintureira. O processo de
tinturaria do pastel passava por apanhar as folhas que eram
moídas nos engenhos e secas ao sol, no Pisão. Com a massa
moída fazia-se bolos, que pareciam pasteis. Quando acabado o processo, era vendido em pó de cor azul, em cascas ou
bolos.
Na freguesia da Ribeira Chã destaca-se o seguinte património: a Igreja de S. José, três núcleos museológicos: Casa
Museu Maria dos Anjos Melo; o Museu de Arte Sacra e
Etnografia e o Quintal Etnográfico, onde se preserva a
produção de plantas medicinais, destacando-se o chá do
poejo, um dos chás mais tradicionais da Ribeira Chã.

No âmbito das comemorações dos 500 anos do concelho de
Lagoa, o nosso trabalho pretende dar algumas informações
sobre a freguesia de Água de Pau recolhidas na exposição
que visitámos na nossa escola.
O historiador Gaspar Frutuoso relata que, quando os
portugueses chegaram a esta terra, “acharam uma ribeira
que caía de um alto e não sabiam determinar se era pau, se
água”, por isso o nome Água de Pau.
A 28 de julho de 1515, D. Manuel I, através de alvará,
elevou Água de Pau a vila. No século XIX, perde a categoria
de vila no decreto de 19 de outubro de 1853, devido à falta
de recursos e de elementos indispensáveis para poder continuar a ter uma administração regular. Em 2003, pelo decreto legislativo regional nº 29/2003/A, de 24 de junho, a
freguesia de Água de Pau reconquistou o título de vila.
O primeiro templo de Água de Pau, que data de 1488, foi
destruído pelo terramoto de Vila Franca do Campo, em
1522. A igreja de Nossa Senhora dos Anjos foi reconstruída
a 10 de novembro de 1525. Numa das paredes da atual
igreja encontram-se a cruz e umas pedras relativas ao
primeiro templo.
Em Água de Pau há abundância de água e, por isso, encontram-se 24 fontenários. No passado, os fontenários eram
importantes, pois permitiam o abastecimento de água para
a população, uma vez que não havia água canalizada. Além
disso, eram um espaço privilegiado para a confraternização,
constituindo importantes pontos de encontro e comunicação.
Nesta vila, há uma localidade chamada Caloura. Quando os
povoadores chegaram a esta localidade, denominaram-na
de Vale de Cabaços, porque viram um vale coberto de flores
brancas, de uma erva chamada legação, que parecia flores
de cabaças.
Na Caloura, destacam-se o convento e a ermida de Nossa
Senhora da Conceição que foram construídos no século
XVI. Esta ermida está ligada ao culto do Senhor Santo
Cristo dos Milagres. A localização da ermida e convento
junto ao mar não garantia segurança, estavam muito
isolados e sujeitos aos assaltos de piratas e corsários. Por
isso, a congregação e a imagem mudaram-se para o Convento de Nossa Senhora da Esperança, em Ponta Delgada.
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Dia 4
10h00 - 13h30 e 14h30 - 18h00 | Museu Aberto
Núcleos Museológicos da Ribeira Chã

Dia 9
21h00 | Sarau de Patinagem Artística de Lagoa - 500 anos sobre rodas, promovido pelo
Clube de Patinagem de Santa Cruz
Polidesportivo de Santa Cruz
Dia 10
19h00 | Sessão solene de abertura das Festas de Santo António
Com a apresentação pública da Orquestra Juvenil de Lagoa (OJL)
Igreja do Convento de Santo António
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Dia 14
18h00 | Inauguração da Exposição Fotográfica Itinerante - Memórias Fotográficas de
Lagoa
Praça Nossa Senhora do Rosário - Freguesia de Nossa Senhora do Rosário

Dia 17
15h30 - 16h30 | Observação de aves, promovida pelo Expolab - Centro de Ciência Viva
Jardim dos Frades
19h00 | Lançamento e apresentação do Roteiro do Jardim dos Frades
Jardim dos Frades

Dia 18
15h00 - 16h30 | Ciência no Jardim dos Frades, promovida pelo Expolab - Centro de
Ciência Viva
Público-alvo: Famílias
Jardim dos Frades
Dias 20 a 4 julho
Exposição Fotográfica Itinerante - Memórias Fotográficas de Lagoa
Câmara Municipal de Fall River, Massachusetts (Estados Unidos da América)

Dia 26
14h00 - 17h00 | Passeio de Barco Interpretativo, com a participação do Observatório
Vulcanológico e Geotérmico dos Açores (OVGA)
Porto dos Carneiros - Pesqueiro Velho (Ribeira Chã) - Porto dos Carneiros
17h00 | Do Mar à Mesa: Programa de Televisão. Produção a cargo da Confraria dos
Gastrónomos dos Açores
Porto dos Carneiros

