
Entre os dias 24 e 27 de janeiro a Imagem Peregrina de Fátima  
percorreu as Igrejas da Ouvidoria de Lagoa. 
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56 Ranchos de Romeiros 
saem este ano nas  

Romarias Quaresmais 
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Clube de Patinagem de 
Santa cruz comemorou o 

“Dia do Patinador” 
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“A política tem de regres-
sar aos seus valores base” 

diz Rui Bettencourt 

Imagem  
Peregrina  
de Fátima  
esteve no  
concelho  
de Lagoa 



EDUCAÇÃO/  EBI-ÁGUA DE PAU 

 “O ano de 2015 ficou marcado por um êxodo massi-
vo de pessoas que, deixando tudo para trás, arriscaram 
a vida na esperança de encontrarem um futuro melhor. 
 "Refugiado" é a palavra escolhida pelos portugue-
ses para representar o ano que agora terminou.” 
 No âmbito do tema: Interculturalidade e Mobilida-
de no Espaço Europeu, os alunos do Clube Europeu da 
EBI de Água de Pau realizaram trabalhos sobre a crise 
dos refugiados na Europa. Apresentamos de seguida as 
principais conclusões, quer da pesquisa efetuada quer 
das respostas dadas ao questionário proposto. 
 De um modo geral, os alunos responderam que os 
refugiados são pessoas que são perseguidas devido à 
sua raça, religião ou nacionalidade. São pessoas que 
fogem do seu país, que se encontra em guerra e que 
não oferece condições de segurança. São, portanto, 
pessoas que estão fora do seu país de origem e que 
não podem ou não querem voltar ao mesmo. 

 Com base nas pesquisas efetuadas, a maioria dos 
alunos referiu que os refugiados vêm, sobretudo, de 
cinco países: a maior parte da Síria, seguindo-se Afega-
nistão, Somália, Sudão e Sudão do Sul, sendo o conflito 
armado, a pobreza e más condições de vida na Síria os 
principais motivos para a deslocação destas pessoas 
como mostra no gráfico abaixo. 
 Após a consulta do site da Comissão Europeia, con-
cluiu-se as principais medidas que estão a ser tomadas 
devem ter uma abordagem global que passa pela ajuda 
financeira aos estados (9,2 mil milhões de EUR) para a 
crise dos refugiados, sendo que os Estados-Membros 
se comprometeram a investir recursos nacionais equi-
valentes. Por outro lado, prevê-se a recolocação de 160 
000 pessoas, ou seja, é possível a transferência de pes-
soas que necessitam de proteção internacional de um 
Estado Membro da UE para outro Estado-Membro da 
EU. Serão criados centros de registo (hotspots). Por 

outro lado pretende-se assegurar que os regressos efe-
tivos ao país de origem seja o trabalho essencial das 
equipas de apoio à gestão dos fluxos migratórios nos 
pontos de registo. 
 Relativamente à opinião dos alunos sobre este te-
ma, os membros do Clube Europeu referiram que deve-
ria haver uma ajuda maior aos países em guerra, com 
tropas e alimentos, para que as pessoas pudessem vi-
ver onde nasceram, com novas oportunidades e melho-
res condições de vida e alguns acrescentaram que essa 
ajuda devia vir dos países ricos da península arábica 
que falam a mesma língua e que praticam a mesma 
religião. Também foi referido que nos grupos de refugi-
ados poderiam vir pessoas mal-intencionadas, como 
terroristas ou outros que se aproveitam da solidarieda-
de dos povos. Apesar disto, e de uma maneira geral, os 
jovens do Clube Europeu estão sensibilizados com o 
que se está a passar na Europa, principalmente com as 
mortes das pessoas no Mar Mediterrâneo e acham que 
se deve receber e ajudar quem sofre, principalmente as 
crianças - as maiores vítimas desta crise dos refugiados. 
 Das próximas actividades do Clube Europeu da EBI 
de Água de Pau, destaca-se o seminário com a presen-
ça e participação do Diretor Regional das Comunidades, 
Dr. Paulo Teves, que, no dia 27 de janeiro, vem falar de 
Mobilidade e Interculturalidade – o exemplo açoriano. 
 Para além destas atividades, os membros do Clube 
Europeu continuam a envidar todos os esforços para 
conseguir as verbas necessárias para a grande viagem a 
Londres, a realizar no 3.º Período. 
 

José Carlos da Silva Pereira 
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 No dia 18 do mês de janeiro, a turma A do 7º ano 
da EBI de Água de Pau participou na segunda sessão do 
projeto “Newton gostava de ler”, projeto apoiado pela    
Câmara Municipal da Lagoa, e resultante da parceria 
entre a Universidade de Aveiro, a Fábrica da Ciência, a 
Expolab e a Rede Regional de Bibliotecas Escolares. 
 Sob o tema “Lâmpada de gelo”, os alunos ouviram 
a leitura expressiva de alguns capítulos do livro Os      
mistérios de Casimiro, de António Pocinho, pela voz da 
coordenadora da biblioteca, a professora Ângela      
Coroado, e de duas alunas da turma: a Bianca Almeida 
e a Margarida Ponte. Casimiro, a personagem principal, 
um rapaz curioso, duvidou das coisas tal como elas são 
apresentadas, criando mistério em redor de tudo.    
Desafiou e questionou as leis fundamentais da física e 
as convenções sociais que são  impostas. 
 A partir de uma dissertação da personagem princi-
pal do livro acerca de uma avaria de um candeeiro, 

partiu-se para uma experiência relacionada com fenó-
menos óticos. Esta atividade experimental foi desen-
volvida pela professora de físico-química, a professora 
Hermínia Rodrigues. Fazendo uso de balões, Leds, fios 
eléctricos, fita isoladora, cordel, tesoura, pilha e seus 
suportes, os alunos, após algumas explicações científi-
cas, elaboraram um candeeiro de gelo que acenderam 
no final da sessão. Então, apagaram-se as luzes da bi-
blioteca e os candeeiros irradiaram as suas luzes colori-
das pelo espaço. 
 Novamente, conjugaram-se os   livros com a ciên-
cia. A sessão iniciou-se com a leitura de excertos de 
uma obra, tendo culminado com a realização de uma 
experiência de base científica. 

Projeto “Newton gostava de ler” na EBI de Água de Pau 

 

O que pensam os jovens sobre a crise dos refugiados? 

     Diário da Lagoa | Fevereiro de 2016        

Os registos fotográficos da leitura expressiva do 

As fotografias da experiência, a elaboração do candeeiro de gelo  

Fotos: EBI AP 
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Altos e Baixos 

 1.897.365.000,00€ é o  

valor do passivo das empresas públicas 
da Região Autónoma dos Açores, de 
acordo com os dados publicados pelo 
Tribunal de Contas, Secção dos Açores, 
em relação ao ano de 2014. 
 Este valor, perto de 1,9 mil milhões 
de euros, é o resultado da dívida de 
2013, destas empresas, acrescidos de 
496 milhões de euros. Ou seja, num só 
ano, a divida das empresas públicas 
regionais, aumentou quase meio     
milhão de euros. 
 Se comprarmos este valor da dívida 
das empresas públicas da Região Autó-
noma dos Açores, com a outra realida-
de nacional, que são as empresas    
municipais de todo o país, podemos 
observar que os resultados são muitos 
esclarecedores...  
 Enquanto nos Açores, as empresas 
do governo ou participadas por este, 
têm uma dívida de cerca de 1,9 mil 
milhões de euros, para servir uma po-
pulação aproximada de 250 mil pesso-
as, as empresas municipais de todo o 
país, têm uma divida de 1,3 mil       
milhões de euros, para servir uma    
população de certa de 10 milhões de 
habitantes. 
 De referir ainda, que o número de 
empresas públicas regionais, com a 
dívida de 1,9 mil milhões de euros, são 
de vinte e sete, enquanto as empresas 
municipais de todo o pais, cujo passivo 
é de 1,3 mil milhões de euros, são num 
valor de duzentas e oito. 
 Se quisermos ser mais precisos, as 
autarquias locais, de todo o país, atra-
vés das suas empresas municipais, têm 
uma dívida, por munícipe, de 130    
euros, enquanto nos Açores, para 
além dessa dívida, os açorianos têm de 
contar com uma dívida adicional, de 
7.600 euros por habitante, resultante 
do péssimo desempenho das empre-
sas públicas regionais. 
 A situação das empresas públicas 
regionais, é tão grave, que o valor   
suportado por estas, em juros anuais, 
relativos a empréstimos, é de aproxi-
madamente 68 milhões de euros, por 
ano. Ou seja, quase 190 mil euros por 
dia. 
 Assim, se somarmos as dívidas do 
Governo Regional dos Açores, que se 
situam na ordem dos 1,7 mil milhões 
de euros, com a dívida das empresas 
públicas regionais, que como vimos é 
de 1,9 mil milhões de euros, o valor 
total da dívida da região, incluindo as 

empresas regionais, situa-se na ordem 
dos 3,6 mil milhões de euros.  
 Resta dizer que, 3,6 mil milhões de 
euros, é praticamente o valor do PIB 
regional, ou seja, toda a riqueza que 
produzimos e conseguimos, quase não 
dá para pagar a nossa dívida. 
 Depois dos dados atrás apresenta-
dos, baseados no relatório do Tribunal 
de Contas dos Açores, ainda existem 
alguns políticos dos Açores, que dizem 
que a região tem um superavit, ou 
seja, por outras palavras, a região dá 
lucro… 
 Esta afirmação, completamente 
desenquadrada da realidade em que 
vivemos, até pode ter algum funda-
mento, uma vez que o Governo Regio-
nal transferiu a sua responsabilidade, 
para as empresas regionais que criou e 
multiplicou, no sentido de ultrapassar 
as suas próprias limitações de crédito. 
 No entanto, estas empresas, para 
além de estarem a utilizar os recursos 
financeiros que poderiam estar à dis-
posição da iniciativa privada, graças às 
diretivas do Governo Regional, tam-
bém ultrapassaram a sua própria capa-
cidade de crédito na banca, pelo que o 
governo se viu obrigado a prestar ava-
les, para garantir os seus empréstimos. 
 Mesmo assim, algumas empresas, 
para além dos avales, necessitaram de 
mais crédito, levando o Governo Regi-
onal a entregar à banca, cartas confor-
to, que na minha opinião, dão confor-
to na proporção das linhas escritas na 
dita carta, ou seja, pouco. 
 Para finalizar e para ilustrar melhor 
o que atrás foi escrito, vejamos o com-
portamento de algumas empresas 
públicas regionais, ligadas ao sector da 
saúde, dos transportes e da constru-
ção civil, que são pilares do desenvol-
vimento económico e social da nossa 
região.  
 Em relação à saúde, o hospital de 
Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e 
da Horta, têm um passivo de 512    
milhões de euros. Se adicionarmos a 
esta divida o passivo da Saudaçor,    
empresa criada pelo governo, para 
gerir a saúde na região, que é de 382 
milhões, obtemos um total de dívida 
de 894 milhões de euros. 
 Em relação aos transportes, a Sata 
tem 232,5 milhões de euros de passi-
vo, a Transmaçor 7,4 milhões de euros 
e a Portos dos Açores tem um passivo 
de 107 milões de euros. Estas empre-
sas totalizam 346,9 milhões de euros, 
de passivo. 
 Por último a SPRHI, criada com o 
objetivo, inicial, da reconstrução da 
ilha do Faial, em virtude dos danos 
provocados pelo sismo que ali ocor-
reu, tem um passivo de 178 milhões e    
ainda nem liquidou as dívidas resultan-
tes do sismo de 1998. 
 Enfim, é Carnaval e ninguém leva a 
mal…    
 Algum dia, penso eu, este carnaval 
permanente nos Açores, vai terminar e 
as situações aqui escritas e outras que 
por aí acontecem, vão começar a 
“doer” a todos. 
 Viva o Carnaval ! 

Viva o Carnaval 

Por: Rui Meneses 
——————————–—————–—— 

Juniores do Clube Operário 
Desportivo (16 valores) 

 A verdadeira dimensão de uma insti-
tuição não se mede apenas pelos resul-
tados, mas sobretudo pelo que eles sig-
nificam para a sua história e pelo que 
eles demonstram do seu presente. 
 A equipa de juniores de futebol do 
Clube Operário Desportivo sagrou-se 
campeã regional dos Açores. Superou a 
concorrência interna (na Associação de 
Futebol de Ponta Delgada) e externa, 
em compita com Angrense e Flamengos. 
 Mais do que o título arquipelágico 
alcançado, importa sobrelevar o que ele 
significa como resultado de um projeto 
pensado e trabalhado de base. Porque 
não são apenas os juniores (categoria 
final da pirâmide formativa) os repre-
sentados neste título. É toda a estrutura 
jovem do clube, que, muito antes de se 
assumir como emblema competitivo a 
nível nacional no escalão de seniores, 
encara a formação como ela deve ser 
encarada: com seriedade e rigor. De 
resto, estes dois atributos são essenciais 
para quem dá aos mais jovens a possibi-
lidade de evoluíem enquanto desportis-
tas mas, também, na vertente humana. 
 Os valores da solidariedade, da parti-
lha e do companheirismo serão sempre 
mais importantes. E são, também, uma 
incontornável imagem de marca da    
maior instituição desportiva do concelho 
de Lagoa. 

Marcelo Rebelo de Sousa       
(14 valores) 

 Se, nos manuais de ciência política, 
se quiser incluir e apresentar um verda-
deiro “case study” de como chegar a 
Presidente da República fora dos cami-
nhos tradicionais do sistema político e 
do apoio institucional dos partidos, tere-
mos em Marcelo Rebelo de Sousa o 
exemplo mais atual e, sobretudo, mais 
cabal. 
 Independentemente do seu passado 
como dirigente partidário, o professor 
da Faculdade de Direito de Lisboa pare-
ce ter programado, ao pormenor e com 
uma incrivelmente curta margem de 
erro a a sua ascensão ao cargo mais re-
presentativo do país: pelo modo como 
geriu as suas aparições públicas ao lon-
go de quase uma década nos principais 
espaços televisivos, pela capacidade de 
equidistância e de adaptação aos diver-

sos quadros governativos, pelas quase 
salomónicas opiniões, mesmo em mo-
mentos mais sensíveis, que emitia sema-
nalmente. 
 A cereja no topo deste bolo quase 
irrepreensível é dada pela capacidade 
de comunicação e consequente mobili-
zação: um constante “piscar de olho” 
alicerçado em condições pessoais ímpa-
res, juntando-lhe uma campanha inter-
pessoal, direta, dinâmica na sua solidão 
mas impressiva na comunicação. 
 Um passeio para Marcelo. Muito 
mais simples do que as tarefas que ago-
ra o aguardam no Palácio de Belém... 

Marisa Matias (15 valores) 

 Quando a prática pulveriza a(s)     
teoria(s), os resultados são, por vezes, 
surpreendentes. Caminhando “em para-
lelo” com a estrutura partidária, mas 
tendo o cuidado de nunca a cruzar peri-
gosamente, catalizando simpatias e 
atenções nas franjas do seu eleitorado 
natural, Marisa Matias provou que um 
candidato é muito mais que um sorriso 
ou uma ideia.  
 A investigadora de Coimbra, assu-
mindo o risco ao deixar a zona de con-
forto do Parlamento Europeu (onde se 
move desde 2009), trouxe ao debate 
político elementos e comportamentos 
que nele se tornavam difíceis de escruti-
nar: coerência e verticalidade, naturali-
dade e humanismo.  
 Uma campanha “sui generis” premi-
ada com um resultado moralizador e 
responsabilizador, não apenas para o 
Bloco de Esquerda mas para toda a sua 
área política. E, sobretudo, um sinal      
fortíssimo de estabilização bloquista, 
que deve ter soado de modo ensurdece-
dor à porta do PCP... 

“Low Cost” (17 valores) 

 Alguma dúvida? O melhor que podia 
ter acontecido aos Açores em 2015. Nos 
nove meses de operação da Ryanair e da 
EasyJet para o arquipélago, os resulta-
dos positivos para o fluxo turístico estão 
à vista.  
 Porém, ainda mais importante deta-
lhe, o sinal dado à TAP (que reequacio-
nou toda a sua estratégia de abordagem 
às ligações com os Açores), e à SATA, 
que tem, agora, apenas dois caminhos: 
o de uma modernização estrutural pro-
funda, com vista à adaptação rápida às 
novas premissas, ou uma lenta agonia 
rumo a um final triste, quase anunciado 
mas ainda evitável. 

Por: Rui Almeida 
——————————–—————–—— 
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Imagem Peregrina de Fátima foi recebida na Lagoa 
 A Imagem Peregrina de Nossa Senho-
ra de Fátima esteve de passagem pelo 
Concelho de Lagoa entre dias 24 a 27 de 
janeiro, tendo percorrido todas as Igrejas 
da Ouvidoria. 
 A Imagem, que está a percorrer as 
ilhas dos Açores, neste concelho come-
çou pela freguesia da Ribeira Chã, onde 
seguiu depois para a Vila de Água de Pau. 
Depois passou pelos Remédios, Cabouco, 
Santa Cruz, Rosário e Atalhada. 
 Segundo o Ouvidor de Lagoa, o        
Pe. Pedro Coutinho, “trata-se de uma 
oportunidade de nos pormos de novo em 
contato com este grande recurso espiritu-
al, um fenómeno do século XX que nos 
dignifica e que nos responsabiliza”. 
 Em declarações ao Jornal Diário da 
Lagoa, o Ouvidor crê que “cada pessoa 
deverá sentir que esta mensagem de há 
quase cem anos, tem muitos aspetos da 
atualidade e de novo vem ao nosso      
encontro. De novo nos vai chamar à res-
ponsabilidade e apelar à nossa consciên-
cia”. 
 Numa altura em que as dificuldades 
são muitas, há quem se agarra à fé, mas 
há quem desiste sentindo-se esquecido. 
 O também pároco do Cabouco, acre-
dita que “é no momento das grandes 
dificuldades é que sentimos mais necessi-
dade de uma mão que nos puxe para 
cima”, chamando a atenção para aqueles 
que têm responsabilidades publicas, 
olhem de outra forma para quem neces-
sita. 
 O Pe Pedro Coutinho ressalva a mena-
gem de Maria em que há esta chamada à 
responsabilidade, havendo muitas pesso-
as a viver mal porque não há quem olhe 
por elas e Maria apela para que uns 
olhem pelos outros, recorda. 

 O pároco diz ser um apelo ao volunta-
riado e não fugir à indiferença que mata. 
“Vivemos num tempo em que a indife-
rença mata porque nos coloca sozinhos a 
lutar por forças que são superiores a 
nós”. 
 Nas declarações ao nosso jornal, o Pe. 
Pedro Coutinho recordou ainda ser este 
um ano dedicado à misericórdia, havendo 
assim um maior apelo para que se olhe 
pelo outro. “Temos que olhar para fora 
de nós. Um olhar de quem não julga, mas 
de quem vê o outro que sofre mais que 
eu, e se não poder fazer nada, pelo me-
nos estar ao lado, a chorar com o outro”. 
 “É isto que nos salva que nos torna 
num só corpo”, disse. 
 A Imagem Peregrina de Nossa Senho-
ra de Fátima estará de passagem pelas 
nove ilhas dos Açores, entre 7 de janeiro 
e 28 de fevereiro, depois da Ilha de Santa 
Maria (7 a 9 de janeiro), a Imagem esteve 
na ilha de São Miguel (9 janeiro a 2 de 
fevereiro), de onde seguiu para as Flores 
(2 a 5 fevereiro). 
 A Imagem seguiu depois para o Corvo 
(5 a 8 de fevereiro), Faial (8 a 11 de feve-
reiro), Pico (11 a 14 de fevereiro), São 
Jorge (14 a 17 de fevereiro), Graciosa (18 
a 21 de fevereiro) e finalmente a ilha Ter-
ceira (22 a 28 de fevereiro). 
 O périplo da Imagem Peregrina de 
Nossa Senhora de Fátima no Arquipélago 
dos Açores termina na Sé Catedral, de 
onde vai sair pela Porta da Misericórdia. 
 Recorde-se que esta é a terceira vez 
que os Açores são visitados pela Imagem 
peregrina de Nossa Senhora de Fátima, 
depois das décadas de 50 e 80. 
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LEGALMENTE  
FALANDO 

 Os crimes praticados online:     
“O Facebook” 

 
 A prática de crimes em que o espaço da prática 
do crime é o meio virtual,tem aumentado substanci-
almente, com igual correspondência às condenações 
efetivas pela prática de crimes de tirada de fotogra-
fias e gravações ílicitas, art. 199º do Código Penal 
(CP), difamação (art.180º CP) devassa da vida privada 
(192º CP) e de ameaça (art. 153º CP), todos pratica-
dos nas redes sociais com especial atenção para o 
Facebook. 
 Tradicionalmente, a prática deste tipo de crimes 
contra a intimidade privada, honra e liberdade     
pessoal, eram cometidos nos denominados canais 
tradicionais de ocorrência de delitos, nomeadamen-
te nos espaços de trabalho, em manifestações públi-
cas   coletivas, em circunstância de relações de      
vizinhança ou até de família. 
 A ampla utilização da internet para os mais diver-
sos fins, traz naturalmente novos espaços em que 
tais crimes adquirem novas formas de os conceber, 
bem como práticas que se distanciam do que tradici-
onalmente estava na base da execução dos mesmos. 
 A facilidade de expressão e comunicação, conce-
dida a qualquer pessoa pelas denominadas redes 
sociais, faz com que proliferem também a prática de 
atos que atentam contra os direitos dos demais    
internautas, mudando apenas a forma como os    
crimes são praticados. 
 Verifica-se que a utilização de redes sociais como 
o Facebook trouxe, amiúde, quase uma sensação de 
impunidade para os delituantes quando confronta-
dos com os factos praticados, como se atentar contra 
a honra e consideração de alguém por via de posta-
gens no Facebook, não constituísse ato suscetível de 
ser considerado crime de difamação. 
 Ora, tal comportamento não só pode integrar o 
crime de difamação, bem como pode agravar especi-
almente a pena cometida à sua prática uma vez que 
a difusão de "calúnias" numa rede social é incrivel-
mente vasta e de difícil contabilização dos danos que 
possa operar ao ofendido. 
 A justiça, face a este virar dos tempos, procura 
adaptar-se às mudanças impostas por uma socieda-
de em constante  "upgrade", procurando uniformizar 
as demais interpretações que a entrada da internet 
na vida das pessoas pode importar de bom, mas 
também de muito mau. 
 Em jeito de conclusão, já dizia o ditado popular 
que "Quem diz o que quer, ouve o que não quer", no 
entanto, dizer o que se quer, por vezes, pode inte-
grar um crime, seja no Facebook, no Twitter ou no 
Instagram e de pouco vale apelar à liberdade de    
expressão pois esta tem por limite objetivo, o imedi-
ato direito de quem está do outro lado. 
 

Hélder Pimentel Medeiros  
Advogado  

helderpimentelmedeiros@gmail.com  
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 O salão nobre do Convento dos Franciscanos aco-
lhe mais uma exposição de pintura do artista Tomaz 
Borba Vieira, desta vez intitulada “Pernalta”. A mostra 
é organizada pela Câmara Municipal de Lagoa, através 
da Biblioteca da qual é patrono. 
 Esta não é a primeira vez que a autarquia promo-
ve uma exposição do pintor. Em 2014, o mesmo espa-
ço acolheu a exposição “Serafins e outros”. “Pernalta” 
tem como ponto de partida uma figura de metal,  
onde o avô do pintor colocava um relógio. Fala-nos 
portanto, do tempo, da estética e, no catálogo, cons-
tará um texto de José Maria França Machado, estan-
do a conceção expositiva a cargo do artista Aquino e 
de Fernando Resendes. 
 Para a presidente da Câmara Municipal de Lagoa, 
Cristina Calisto Decq Mota, ser esta a primeira exposi-
ção de 2016 é um bom prenúncio, até porque a autar-
quia pretende, ao longo deste ano, vincar o seu papel 
enquanto cidade educadora, e tal passará pela educa-
ção pela arte. Além disso, como é do conhecimento 
geral, Tomaz Borba Vieira para além de pintor, é tam-
bém escritor e pedagogo, sendo um defensor da im-

portância da educação pela arte. A autarca adianta 
que será intuito da edilidade desenvolver serviço edu-
cativo no âmbito desta exposição.  
 Recorde-se que o pintor nasceu em Ponta Delga-
da, em 1938. Estudou pintura na Escola Superior de 
Belas Artes de Lisboa e na Academia de Belas Artes de 
Florença, bem como Pedagogia na Universidade de 
Lisboa e Ciências da Educação na Universidade de 
Boston. Para além das inúmeras exposições coletivas 
e individuais que já realizou, o seu trabalho está    
representado em diversos museus, entre eles o     
Museu Carlos Machado, Museu de Angra do Heroís-
mo e Fundação Calouste Gulbenkian, para além de 
diversas intervenções em espaços públicos. Dedicou-
se à escrita, colaborando com diferentes revistas e 
jornais, e publicou três livros de contos e uma novela. 
 Em 2005, fundou o Centro Cultural da Caloura, na 
ilha de São Miguel, Açores, com o intuito de mostrar a 
sua coleção particular de arte, com vista a que o seu 
acervo desempenhasse a sua vocação comunicadora. 
 Em 2011, a Câmara Municipal de Lagoa homena-
geia a idoneidade, atribuindo o seu nome à Biblioteca 
do município. Esta instituição tem, desde então,     
primado por realizar um trabalho não só na área da 
promoção da leitura, mas também, e inspirando-se no 
seu patrono, nas artes plásticas, procurando assumir-
se como uma força viva para a educação e cultura. 
 A exposição Pernalta mostra, uma vez mais, a polí-
tica fomentada pelo município, uma política que valo-
riza o que de melhor se produz nos Açores no domí-
nio das artes, fazendo jus à sua identidade cultural e 
revelando que a cultura será sempre um bem coloca-
do à disposição de todos os lagoenses. 
 A exposição “Pernalta” estará patente ao público 
até dia 20 de março, sendo que os interessados em 
visitá-la poderão fazê-lo de terça a sexta-feira, das 
10h00 às 13h30 e das 14h30 às 18h00, e aos sábados 
das 10h00 às 16h00. 

DL/CML 

Se estás perdido numa enorme encruzilhada  
Se a tua alma está sem cor e aprisionada 
Junta-te a nós e vem connosco abrir um novo trilho 
Dá ajuda aos outros, faz a tua batalha 
Mesmo sabendo que não haverá medalha 
Só um sorriso servirá para te dar um novo rumo 
 
Refrão 
Pega na tua vara e vem servir 
Caminha num sentido verdadeiro 
Faz do teu lema: O não desistir 
E sê como eu - um caminheiro 
 
No crepitar das chamas de uma fogueira 
Vais encontrar respostas para a vida inteira 
Deixa que o vento te acalme as tuas inquietações 
Não tenhas medo do que o amanhã te traz 
Sê persistente, sê diferente e sê audaz 
Pois só de ti pode vir a força que muda o mundo 
 
Refrão 
Pega na tua vara e vem servir 
Caminha num sentido verdadeiro 
Faz do teu lema: O não desistir 
E sê como eu - um caminheiro 
Foi B.P. quem lançou nosso ideal 
Espalhando-o pelo mundo inteiro 
E p’ra servirmos melhor Portugal, sê como eu - um caminheiro 
E p’ra servirmos melhor Portugal, sê como eu - um caminheiro  

“Pega na tua vara” 

Convento dos Franciscanos acolhe exposição 
de Tomaz Borba Vieira 

A exposição está patente até dia 20 de março. 

Diário da Lagoa | Fevereiro de 2016 

Espaço dedicado ao Agrupamento 
de Escuteiros 1290 de Santa Cruz - 
Lagoa. 
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Abertas candidaturas para 
projetos de investimento no 

âmbito do PRORURAL+ 
 A ASDEPR, Associação para o       
Desenvolvimento e Promoção Rural, 
dos Concelhos da Lagoa, Nordeste, 
Povoação, Ribeira Grande e Vila Franca, 
abriu a 1.ª fase para apresentação de 
projetos de investimento à Medida 19 - 
Apoio ao desenvolvimento local de 
base comunitária, LEADER, submedida 
19.2, de 15 de janeiro a 15 de fevereiro 
de 2016, no âmbito do PRORURAL+. 
 A dotação orçamental afeta a esta 
primeira fase de candidaturas está fixa-
da na ordem dos 800 mil euros. Uma 
verba distribuída pelas cinco interven-
ções que integram a submedida 19.2 
com o intuito de apoiar a realização de 
operações no âmbito da estratégia de 
desenvolvimento local em simbiose 
com as características das comunida-
des envolventes. 
 Para além da realização de sessões 
de esclarecimento sobre o novo quadro 
comunitário PRORURAL+ 2014-20, a 
ASDEPR, numa parceria com as autar-
quias da Povoação e Nordeste, dispõe 
de dois gabinetes de apoio ao investi-
dor, selando, desta forma, uma relação 
de maior proximidade com os benefici-

ários. Trata-se de uma iniciativa con-
junta que pretende promover, acompa-
nhar e organizar projetos estratégicos e 
estruturantes para o tecido empresari-
al/social dos concelhos acima mencio-
nados.Na Povoação, o escritório está 
localizado na rua Infante de Sagres e no 
Nordeste, na Câmara Municipal daque-
la vila. 
 Os avisos, bem como a portaria que 
estabelece as regras de aplicação da 
Submedida 19.2, podem ser consulta-
dos no endereço:http://
www.asdepr.com.pt/ 
 As candidaturas às diversas inter-
venções são efetuadas através de for-
mulário eletrónico no portal do Gover-
no Regional: https://
gestpdr.azores.gov.pt/ 
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Lagoa recebeu o colóquio “Os desafios da Solidão” 
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 “Voluntariado versus solidão: um 
bom caminho...” foi o tema tratado pelo 
bispo Coadjutor da Diocese de Angra, 
Dom João Lavrador, no âmbito de um 
diálogo participativo e sessão pública, 
organizado pelo Lions Clube de Lagoa, 
com o tema “Os Desafios da Solidão”. 
 O bispo Coadjutor afirmou ser um 
“assunto muito profundo e abrangente” 
com dupla direção: o silêncio 
“benéfico”, necessário para os 
“crentes”, e o silêncio “maléfico” e for-
çado. 
Dom João justificou a sua intervenção 
relembrando palavras do Papa Francis-

co: “a união é superior ao conflito” e os 
“laços de solidariedade” fundamentais 
para combater a solidão. 
 Uma das frases bíblicas mais eviden-
ciada e citada por vários palestrantes 
nesta sessão publica, que demonstra a 
importância deste tema foi: “não é bom 
que o Homem esteja só”. 
 O jornalista, José Manuel Santos 
Narciso, foi também um dos oradores 
desta sessão publica, que teve casa 
cheia, no Convento dos Franciscanos em 
Santa Cruz, na Lagoa. A sua intervenção 
teve como tema “terceira idade: um 
ciclo de novos medos”, onde demons-

trou que a solidão tanto pode ser 
“histórica” como “psicológica” e que o 
verdadeiro problema é a não “aceitação 
da nossa condição de mortais”. 
Santos Narciso apontou dois medos: o 
do envelhecimento biológico e o enve-
lhecimento psicológico.  
 Segundo disse, estes passam pela 
“aceitação da morte, a própria e a da 
alheia”. Apontou ainda para a importân-
cia do Estado neste tema, sendo “o 
grande potenciador do medo dos ido-
sos” e demonstrou que o grande passo 
para combater a solidão é “o amor”.  
 “ A solidão e o bullying: o que se 
esconde atrás do silencio”, foi a proble-
mática abordada pela professora cate-
drática de Psicologia, Maria Teresa Pires 
de Medeiros, onde afirmou que 
"vivemos numa sociedade 'fria' e 
'calculista' onde é fácil nos sentirmos 
'sós' e 'invisíveis socialmente'. Segundo 
a palestrante, a solução encontra-se 'no 
amor' como uma 'necessidade primaria'.
 Concluiu o seu pensamento com 
uma pergunta pertinente “e Nos?”, a 
nossa responsabilidade pessoal e cívica, 
onde muitas vezes “somos observado-
res passivos” da solidão.  
 Zita Seabra Roseiro, escritora, de-
monstrou “a importância da afetiva”, 
onde o paradigma na nossa sociedade 
atual esta desprovido de valores. Socie-
dade esta que cria “os novos divorcia-
dos, os novos abandonados” pois a esta-
bilidade profissional e a felicidade pes-
soal superam a união do amor. Tomou 
como referencia a historia de Johnson 

Smith, que se salvou de uma vida de 
vícios e solidão graças ao “afeto” que 
sempre recebeu da mãe.  
 Por outro lado, o conhecimento “de 
si mesmo”, a importância da 
“dependência dos outros” e a necessi-
dade de fazer algo para “acabar com a 
solidão própria e dos outros”, foram os 
três esquemas apontados Artur Cunha 
de Oliveira.  
 O Presidente do Lions Clube de La-
goa, José Manuel Baião, lembrou o 
quanto este tema ganha importância na 
nossa sociedade atual e acrescentou 
que o objetivo final será pensarmos “no 
que podemos nós fazer para tornar a 
solidão menos difícil”.  
 Já a Presidente da Câmara Municipal 
de Lagoa, Cristina Calisto Decq Mota, 
salientou que “é urgente identificar os 
problemas, mas também as soluções” 
sendo a solidão “uma luta pela defesa 
do bem comum” e cabe à sociedade e à 
comunidade ter “sensibilidade” para 
perceber essa solidão.  
 Na sessão de encerramento, a Secre-
tária Regional da Solidariedade Social, 
Andreia Cardoso, afirmou, que a imple-
mentação de políticas sociais é 
“determinante” no combate à solidão, 
salientando que esta tem sido uma pre-
ocupação central na ação do Governo 
dos Açores.  
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Sala cheia para o colóquio organizado pelo Lions Clube de Lagoa. 

     Diário da Lagoa | Fevereiro de 2016        

57 Instituições da Lagoa         
recebem apoio financeiro da 

Câmara Municipal 
 Foram assinados recentemente, 57 
contratos-programa com instituições 
sociais, recreativas e culturais e despor-
tivas com a autarquia de Lagoa.  
 Numa cerimónia que decorreu no 
auditório do edifício dos Paços do Con-
celho, a Presidente da autarquia real-
çou na ocasião que “a assinatura destes 
contratos-programa representa uma 
verba conjunta superior a 400 mil eu-
ros e que a colaboração da câmara mu-
nicipal não se esgota nessa disponibili-
zação de recursos financeiros, uma vez 
que continuará a manter-se uma parce-
ria estreita, também evidenciada no 
apoio logístico, técnico e humano”.  
 Em termos desportivos, culturais, 
educativos e sociais, Cristina Calisto 
Decq Mota, referiu que estão garanti-
dos a continuidade de um vasto leque 
de serviços e atividades manifestamen-
te úteis e postos à disponibilização da 
população da Lagoa. Mas, a mesma 
referiu que, os próximos tempos serão 
tempos de aposta naquela que é a no-
va linha estratégia da Câmara Munici-
pal para os próximos anos. “No mo-
mento atual, o foco do executivo lago-

ense vai incidir no crescimento do teci-
do empresarial. Efetivamente é este 
que gera riqueza para a Lagoa, é este 
que cria verdadeiros postos de traba-
lho, são as empresas que contribuem 
para o desenvolvimento económico do 
concelho da Lagoa e é com o seu cres-
cimento que se garantirá mais emprego 
e se trará riqueza para a Lagoa”.  
 Recordou que foi, neste sentido, 
criado um documento estratégico para 
o desenvolvimento económico, o 
“Lagoa Investe”, que resultará também 
na criação de um gabinete de apoio ao 
desenvolvimento económico. “O exe-
cutivo esteve 10 meses a desenvolver 
uma linha estratégica sobre aquilo que 
era importante para o concelho, saben-
do que não colheremos frutos já ama-
nhã, mas sim num futuro próximo, mas 
que terá impacto direto na vida dos 
lagoenses”, destacou a autarca.  
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56 Ranchos estarão na estrada nos próximos dois meses 
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Lagoa recebe exposição itinerante sobre as Romarias Quaresmais 
 A equipa da Cultura do Movimento 
de Romeiros de São Miguel (MRSM) 
está a promover desde o dia 2 de janei-
ro, uma exposição itinerante sobre a 
indumentária dos romeiros, que tem 
vindo a percorrer todos os concelhos 
de São Miguel, numa parceria com as 
autarquias, e que termina exatamente 
no concelho de Lagoa. 
 A exposição começou na Ribeira 
Grande (2-9 de janeiro), seguiu depois 
para Ponta Delgada (10 a 17 de janei-
ro), passou pelo Nordeste de (19 a 25 
de janeiro); Povoação 27 de janeiro a 2 
de fevereiro); Vila Franca (4 a 10 de 
fevereiro) terminando o itinerário na 
Lagoa onde ficará a partir de 12 de fe-
vereiro. 
 A iniciativa, que é organizada e co-
ordenada pela equipa da cultura do 
movimento, está igualmente a proce-

der à recolha de elementos áudio e 
vídeo junto dos vários ranchos, para 
criar um acervo sobre as romarias. 
 O objetivo é criar “uma narrativa” 
permanente que possa contar a histó-
ria de forma a que, quem não conhece 
as romarias, fique a perceber a sua 
essência.  
 Aliás, já este ano de 2016, será feito 
um pequeno desdobrável bilingue onde 
se explica “sucintamente” a história 
das Romarias e também se alerta para 
“a necessidade de ter cautelas na con-
dução” durante o período da Quares-
ma. 
 Estes folhetos serão distribuídos 
nos rent-a-car, no aeroporto João Pau-
lo II, de Ponta Delgada e também em 
locais de maior visibilidade para “criar 
uma consciência social” do movimento.  

 É já no próximo dia 13 de fevereiro 
que estarão na estrada as Romarias 
Quaresmais que decorrem anualmente 
na ilha de São Miguel. ———————— 
 Este ano sairão 56 ranchos, são 54 
da ilha de São Miguel e dois da diáspora, 
provenientes da Arquidiocese de Toron-
to. 
 Nas próximas semanas, até dia 26 de 
março, serão cerca de 2500 os homens 
que nos 56 Ranchos irão percorrer as 
estradas da ilha de São Miguel, ora em 
silencio, ora orando, nas habituais Ro-
marias Quaresmais, que este ano têm 
como tema central as “Obras da Miseri-
córdia”. 
 Segundo o Pe. Nuno Maiato, diretor 
espiritual do Grupo Coordenador do 
Movimento de Romeiros de São Miguel, 
a romaria acaba por ser algo repetitivo, 
mas que a cada ano tem a novidade da 
vivência de cada um. Sendo este ano 
dedicado à Misericórdia, acredita o pá-
roco, que o que terá de novo será de 
facto esta vivência pessoal e intimidade 
de cada qual.———————————— 
“Esta realidade das romarias é local, mas 
a vivência é universal, havendo quem se 
identifica com esta vivência. A descober-
ta e a procura que cada um faz de si 
mesmo”, recorda.—————————— 
 O Pe. Nuno Maiato reconhece que 

“quem vê de fora e tem um primeiro 
contacto com as romarias fica deslum-
brado, pois trata-se de uma realidade 
que não é muito comum”.—————— 
 “As romarias são um movimento da 
Igreja que oferece grandes possibilidade 
de evangelizar e de ser evangelizado”, 
refere ao nosso jornal. 

Onze Ranchos saem 
dia 13 de fevereiro 

 Nesta primeira semana de romaria, 
serão onze os ranchos que sairão para a 
sua peregrinação. Do concelho de Lagoa 
sairá o Rancho de Romeiros do Cabouco. 
 A 20 de fevereiro, será a vez da saída 
do Rancho da Atalhada e a 27 de feve-
reiro será a vez do Rancho de Romeiros 
dos Remédios.——————————— 
 Recorde-se que o Romeiro ostenta o 
bordão, xaile, lenço e saco. Leva ainda 
no mínimo dois terços, um ao pescoço e 
outro na mão para a oração durante o 
decurso de toda a romaria.—————— 
 O bordão serve para apoiar e facilitar 
o caminhar do peregrino pelas veredas e 
atalhos acidentados da ilha, o xaile e 
lenço por sua vez, para protegê-lo do 
frio e da intempérie.————————— 
 O bordão relembra o ceptro entre-

gue a Cristo pelos romanos no seu julga-
mento ante Pilatos, o xaile a Sua Túnica, 
o lenço a coroa de espinhos do Seu    
suplício e o saco a Cruz a caminho do 
Calvário. 
 As romarias na Ilha de São Miguel 
têm cerca de cinco séculos de história e 
juntam todos os anos milhares de pere-
grinos. 
 Na sua origem estiveram as catástro-
fes que tocaram o território em 1522 e 
1563, quando terramotos e erupções 
vulcânicas fustigaram as regiões de Vila 
Franca do Campo e Ribeira Grande, pro-
vocando inúmeras perdas humanas e 
materiais. 

Romarias são também 
de contemplação 

 Dom João Lavrador, bispo coadjutor 
da Diocese de Angra, considera as     
romarias um espaço, não só para andar 
e rezar, mas também para contemplar a 
beleza daquilo que Deus deu e os dons 
que o Senhor vai dando no objetivo da 
partilha com todos, nos laços de unida-
de, de amor e de compaixão.————— 
 “Dentro de todo o projeto penitenci-
al dos Romeiros, a misericórdia está 
sempre presente e o que importa é que 
cada um tome a consciência de que 
aquilo que está a realizar e os vários 

actos pelos quais vai desenvolvendo a 
romaria, têm um impacto na sua vida, 
um valor extraordinária entre todos os 
que vão contactando e trocando a     
oração, mas depois sentirem que há um 
sinal da sociedade que a misericordiosa 
é algo que vem de Deus mas que deve 
ser acolhido por todos”, revela ao jornal 
Diário da Lagoa.——————————— 
 Segundo Dom João, “todos temos 
que viver em renovação pessoal e comu-
nitária, levando a uma renovação neste 
mundo em que vivemos”.—————— 
 “Há um sonho, todos queremos uma 
humanidade melhor, mais fraterna, uma 
humanidade nova, mas esmiucemo-nos 
de colocar em pratica os fundamentos e 
estes são de penitência”.——————— 
 O bispo coadjutor refere ainda que 
“as pessoas têm que mudar, têm que se 
transformar, têm que abdicar de si mes-
mo para se colocar mais ao serviço do 
outro”. 
 Dom João Lavrador considera que os 
Romeiros têm uma graça muito grande 
nesta reflexão. “Os Romeiros têm um 
sinal importante na Igreja, sendo que, 
na penitencia quaresmal, e que se tem 
que prolongar pelo ano, pode ser um 
sinal daquilo que deve ser a Igreja na 
sua forma de estar com as pessoas”, 
recorda. 

DL 

Romeiros nas estradas são sinal de fé e de penitência. 

Os Romeiros  são sempre muito esperados pela população de toda a ilha. 
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 A Casa dos Açores de Lisboa recebeu 
a apresentação do livro “ARIGATO – 
1200 Km em 45 dias a pé no caminho 
dos 88 Templos de SHIKOKU”, da autoria 
de Joaquim Figueiredo, experimentado 
caminhante de percursos espirituais. 
 “Arigato” é o terceiro livro do autor 
e relata as vivências, aprendizagens e 
todas as adversidades experienciadas ao 
longo de 45 dias e 1200 km, percorridos 
a pé, por caminhos espirituais, visitando 
88 templos, em redor de uma das       
muitas ilhas do Japão.  
 Este livro foi publicado a 26 de outu-
bro de 2014, sendo a edição do 
“Mensageiro da Poesia”, que é uma   
associação cultural poética” situada na 
Amora, concelho do Seixal, que procura 
divulgar poetas e autores.  
 Segundo o autor o livro descreve a 
minha romaria à volta da ilha de Shiko-
ku, no Japão. Descreve a imensa diversi-
dade dos elementos naturais avistados, 
também os templos budistas, os contac-
tos casuais com outros romeiros, as difi-
culdades e facilidades em fazer esse 
longo caminho, muitas vezes sozinho, 
mas sobretudo a aprendizagem retida e 
que me levou a regressar muito mais 
rico. 
 Mas neste livro vem igualmente uma 

referência às Romarias Quaresmais que 
decorrem anualmente na ilha de São 
Miguel, no qual o autor tem vindo a par-
ticipar nos últimos seis anos.  
 Diz Joaquim Figueiredo que era ine-
vitável pelo simples facto de que “sendo 
eu um romeiro, que já fez seis romarias 
quaresmais micaelenses, não comparar 
estas com essa romaria japonesa. São 
muito semelhantes. A começar por ser 
também, em Shikoku, uma romaria em 
volta de uma ilha. Os romeiros entram 
em 88 templos budistas, porque no Ja-
pão é essa a filosofia de vida. Aos romei-
ros é solicitado um traje tradicional, 
neste caso apenas de cor branca, não 
interessando o modelo de roupa que 
enverguem, tem é que ser branco, 
transportando também um bordão, mo-
chila e o japamala que é o terço budista 
com 108 contas”, referiu.  
 Em declarações ao Jornal Diário da 
Lagoa, o autor adianta que “as diferen-
ças entre as romarias micaelenses e as 
de Shikoku está na sua história, ou no 
seu aparecimento, também nas inten-
ções, porque é diferente a religião, e na 
forma de a fazer, porque em Shikoku 
pode-se fazer a romaria durante todo o 
ano, podendo ir sozinho ou em grupo. 
Por isso o percurso, a fazer em Shikoku, 

está rigorosamente sinalizado”.  
 Conta ao nosso jornal que nos últi-
mos cinco anos tem feito muitos percur-
sos religiosos e espirituais pedestres 
numa tentativa de descobrir e saber 
mais de si. “A maioria de nós vive e mor-
re sem saber, e sem usar, todas as po-
tencialidades com que nasce. Somos 
seres divinos com capacidades ilimita-
das. E como não há escolas que nos en-
sinem, muitas destas capacidades são 
descobertas com a meditação, com a 
observação e entendimento, com a soli-
dão, com a fé e a energia que emana-
mos. Com estas viagens, que tanto po-
dem ser feitas em caminhos religiosos, 
espirituais e turísticos, tento sempre 
regressar melhor do que fui. Procuro ser 
feliz e contribuir para a felicidade dos 
outros. Por isso escrevo livros dessas 
minhas experiências, por isso dou pales-
tras da arte de bem caminhar e viajar”, 
recorda. 
 Ainda segundo o autor, a apresenta-
ção apresentação do “Arigato” na Casa 
dos Açores em Lisboa acaba por ser um 
dos seus sonhos. “A apresentação do 
livro estará a cargo do conhecido depu-
tado açoriano José Andrade, que tam-
bém discorrerá sobre o meu anterior 
livro “Segredos Revelados – Uma Via-

gem à Ilha e às Romarias Quaresmais 
Micaelenses”. Gosto muito dos Açores e 
estar na Casa dos Açores é como estar 
em minha casa”.  
 Joaquim Figueiredo marcará uma vez 
mais presença nas Romarias Quaresmais 
de São Miguel este ano. “Desde 2009 
que não falhei uma. Sempre em ranchos 
diferentes e nos quais sempre participei 
por convite. Tenho assim o privilégio de 
vivenciar experiências diferenciadas de 
fazer esta romaria quaresmal micaelen-
se, única no mundo na forma como é 
realizada”, recorda.  
 Joaquim Figueiredo, natural da Cha-
musca, é peregrino dos Caminhos de 
Santiago e presença habitual no Fundão 
aquando das realizações de caminhadas 
pelo Caminho do Este, que passa no 
concelho do Fundão.  
 A apresentação da obra foi feita pelo 
açoriano José Andrade numa sessão que 
contou com a participação do Embaixa-
dor do Japão em Portugal, Hiroshi Azu-
ma, e encerrou com um momento musi-
cal por Valter Pinho.  

DL 

Livro “Arigato” fala sobre as Romarias Quaresmais 

A apresentação do livro na Casa dos Açores em Lisboa, esteve a cargo do deputado açoriano José Andrade. 
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 Será no próximo dia 13 de feverei-
ro, primeiro domingo da Quaresma, 
que terá lugar a III Romaria das Senho-
ras na Lagoa, com inicio na Igreja de 
São José Ribeira Chão até a Igreja de 
Nossa Senhora do Livramento, parando 
em todas as igrejas da Ouvidoria onde 
o Assistente espiritual da    Romaria 
fará uma breve reflexão sobre as Pará-
bolas e as Obras Misericórdia. 
 Este ano, prevê-se uma participação 
de cerca de 110 senhoras e a grande 
novidade é que a romaria será prepara-

da e orientada por um grupo de senho-
ras composto por uma representante 
de cada paroquia com a ajuda dos   
irmãs mestres dos vários ranchos da 
Ouvidoria.  
 As Inscrições, abertas apenas para 
senhoras da Ouvidoria, deverão ser 
feitas nas Paróquias da Ouvidoria até 
ao dia 4 de fevereiro e haverá duas 
reuniões de preparação no salão de 
Santa Cruz nos dias 4 e 11 de fevereiro 
das 20h30 ás 22h30.  

Participantes na  Romaria das Senhoras na Lagoa. 

III Romaria das Senhoras na Lagoa decorre no próximo dia 13 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Página 10 PUBLICIDADE      Diário da Lagoa | Fevereiro de 2016        



OPINIÃO/ POESIA                                               Página 11   

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
- 

 A 22 de janeiro não fazia ideia do 

que escrever para o espaço que me é 
reservado mensalmente neste periódi-
co. A meio da tarde daquele mesmo 
dia, não só se me afigurava a ideia do 
que redigir, como já possuía o título: 
Quando o corpo mirra. As palavras que 
o compõem foram ditas por Santos 
Narciso no colóquio Os desafios da soli-
dão, organizado pelo Lions Clube da 
Lagoa.  
 Creio que o sentir foi comum a mui-
tos dos que assistiram às diversas inter-
venções: abriram-se comportas para 
uma reflexão sobre o envelhecimento, 
e o modo como é vivido e encarado na 
contemporaneidade. Santos Narciso 
falou do isolamento, transversal a    
diversas gerações, potencializado pelas 
novas tecnologias; da busca da eterna 
juventude; do que enfrentam os idosos 
dos dias de hoje: dos medos, da perda 
de capacidades biológicas e psicológi-
cas, da dependência, do ser-se descar-
tável.  
 As suas palavras sacudiram-nos    
ante a dura realidade de não só se ter 
transferido para o Estado a responsabi-
lidade de cuidar dos idosos, como tam-
bém pelo facto deste mesmo Estado, 
que criou expectativas naquela faixa 
etária, lhes medrou sonhos, agora não 
só os amputa, como é o maior potenci-
alizador dos seus medos.  
 Estas e outras palavras fizeram-me 
refletir. Trouxeram à memória as      
minhas idas, há dois anos, a centros de 
dia e lares de idosos da ilha, a propósito 
de um trabalho pessoal de investiga-
ção:  Os “casos” na literatura oral 
micaelense. No parco tempo (confesso) 
que tive em alguns espaços, com      
estupefacção, deparei-me com ativida-
des ocupacionais infantilizadas: os ido-
sos coloriam desenhos de personagens 
que integram o universo de livros e de 
séries de animação para a infância.  
 Ora, mesmo não se tendo muitos 
saberes na área da gerontologia, há 
que ter consciência que é possível recri-
ar, de forma construtiva, útil e prazero-
sa, os tempos livres desta população, 
com ações que trabalhem a auto-
estima, os afetos, a motricidade e o 
intelecto. Mais não seja por uma razão 
egoísta, o saber que não quereria estar 
eu a ver o meu tempo ocupado daquela 

maneira, daqui a uns bons anos, basta-
me para pensar desta forma. Ademais, 
assisti na primeira pessoa aos olhos de 
alguns idosos, antes vazados de tanto, 
avivarem-se, quando se lhes pergunta-
va sobre as suas recordações, sobre as 
estórias da sua terra, das suas gentes.  
 Numa sociedade, que por vezes 
deserda os mais velhos ou os encara 
como incapacitados, é preciso que haja 
uma descontrução desta representa-
ção: são autênticos documentos vivos, 
cujo saber importa valorizar. São seres 
humanos que, como tal, merecem ser 
tratados com dignidade, humanidade!  
 Importa também que a comunidade 
local seja mobilizada de modo interge-
racional, e desengane-se quem pensa 
que esta não é uma tarefa de centros 
de acolhimento. Importa replicar inicia-
tivas como as que têm vindo a aconte-
cer pelo país, de jovens voluntariarem-
se para fazer companhia ou prestar 
auxílio nas tarefas do dia-a-dia. Importa 
que as famílias não encarem os seus, 
agora envelhecidos, como descartáveis 
e assumam a sua responsabilidade.  
 Por não ter feito o devido trabalho 
de pesquisa, desconheço estudos que 
revelem a satisfação dos idosos ao    
ingressarem num lar da terceira idade, 
e reconheço e compreendo, genuina-
mente, a dificuldade de muitas famílias 
prestarem os devidos cuidados em   
casa. Mas, tenho bem presente o que-
rer da minha avó: a minha velhinha de 
olhos sacarinos quis ficar até ao último 
respiro rodeada da sua gente. Assim 
foi.  
 Valter Hugo Mãe, na obra A máqui-
na de fazer espanhóis, relata-nos a   
história do senhor Silva que vive com 
amargura a sua ida para um lar. O filme 
de António-Pedro Vasconcelos, Os Ga-
tos não têm vertigens, narra não só a 
história de amizade entre Rosa, mulher 
com mais de 70 anos, com Jó, jovem 
entregue a si próprio, como também 
nos demonstra que aquela faz finca-pé 
com a família para ter o direito de    
permanecer na sua casa.  
 Quando o corpo vai mirrando, e 
mesmo que não seja possível um renas-
cimento, poderá, em contrapartida, 
haver um “nascimento num novo estilo 
de vida, num aprofundamento novo do 
pensamento”, como escreveu Marcel 
Eck. Quando a vida entardece, há sem-
pre quem opte por fazer o que agora 
tem pressa. David Lynch, no delicioso 
filme Uma história simples, vai inspirar-
se na experiência real de um homem 
octogenário que viaja num tractor, ao 
longo de várias semanas, para fazer as 
pazes com o irmão. Trata-se de uma 
história que enternece e rega-nos o 
olhar; de alguém que sente o tempo a 
apertar e que faz o que tem que ser 
feito. “É que o tempo aperta”, disse 
Saramago, justificando o porquê de ter 
uma vida tão ativa e produtiva.  
 O nosso tempo também há-de aper-
tar, caber-nos-á, hoje, contribuir para 
uma sociedade que será nossa cuidado-
ra.  
 
 
 
 

Quando o Corpo Mirra 

Por: Teresa Viveiros 
——————————–—————–—— 
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A tua cara-metade 

1 
Quem procura sempre encontra 

Diz o antigo e é verdade 
Pelo vidro de uma montra  

Viu minha cara metade 
 

2 
Muito sério mas feliz 

Numa jogada de artista 
Lembrei-me que alguém diz 

Amor à primeira vista 
 

3 
Num momento me concentro 

Com tamanha felicidade 
Ao ver que do lado de dentro 
Estava a minha cara metade 

 
4 

Logo me fiz ao piso 
E me pus a assobiar 

Com um pequeno sorriso 
E um piscar de olhar 

 
5 

A resposta veio de pronto 
Que me entrou no coração 

Porque ela marcou um ponto 
E eu um ponto de exclamação 

 
6 

Mais forte que um edifício 
E com lata de autor 

Porque ali foi o início 
Do meu querido e grande amor 

 
7 

Essa mulher que encontrei 
Com seus olhos cheios de brilhos 

Foi a esposa que amei 
Hoje é a mãe dos meus filhos 

 
8 

Linda com tal sorriso 
Essa mãe dos filhos meus 

Deu-me tudo o que era preciso 
Até os carinhos seus 

Fez-me chegar ao Paraíso 
E entrar nas portas dos céus 

9 
Hoje é uma boa mãe 

Como  um Anjo de marfim 
Feliz daquele que tem 

Uma companheira assim 
 

10 
Seus filhos são seus amores 
Carinhosos e bem- educados 
Por isso multiplique as flores 

No dia dos namorados 
 

11 
Quem ama com alegria 

E mostrar seu amor sem fim 
Faça dele um grande dia 

O dia de são Valentim 
 

12 
Como amar não é pecado 

No amar não há rancor 
Amar é ver um apaixonado 

Nos braços do seu amor 
 

13 
Amar é uma paixão 

Que não se compra nem se vende 
Amar é abrir seu coração 

Por outro coração que o prende 
 

14 
A juventude hoje namora 
Têm direito de namorar 
Ele bate-lhe e ela chora 

Isso já não é amar 
 

15 
Quem ama nunca ofende 

Quem ama mostra respeito 
Quem ama se arrepende 

De algo mal que tenha feito 
 

16 
Quem ama só cria laços 
Como quem a pedir reza 
É saber abrir os braços 

Mesmo a quem te despreza 
 

17 
Há muita mulher amada 
Quero seja ou não viçosa 

Mas a rosa mesmo desfolhada 
Nunca deixa de ser rosa 

 
18 

Ama sempre até ao fim 
Dois juntos apaixonados 

Lembra São Valentim 
No dia dos namorados 

 
19 

Despeço-me amigos queridos 
De mim ninguém tenha dó 

Porque dois corações unidos 
Sempre é melhor que um só. 

Por: João Silvério Sousa 
——————————–—————–— 
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Colóquio “Treino com Sucesso” motiva pais e atletas   
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I Torneio “Bola Vermelha” 
 Martim Sousa, do Clube de Ténis 
Cidade de Lagoa (CTCL), foi o grande 
vencedor da primeira edição do Tor-
neio “Bola Vermelha”, organizado por 
este clube. 
 Tratou-se de um torneio destinado 
a tenistas entre os 7 e os 12 anos, pro-
venientes do Clube de Ténis da Ribeira 
Grande (CTRG), da Escolinha do Livra-
mento, do projeto “Brinca Ténis” e do 
clube organizador.  
 Segundo a organização, este é um 

torneio que pretende dinamizar o Ténis 
na Ilha de São Miguel e trazer à Lagoa 
os aprendizes do Ténis para que pos-
sam praticar desporto, competir e con-
viver. 
 O próximo Torneio Bola Vermelha 
será na Ribeira Grande, regressando à 
Lagoa já no próximo mês de fevereiro. 
 
 
 
 

Classificação Final: 
1º Martim Sousa (CTCL) 
2º Mateus Moniz (CTRG) 
3º Lúcio Carreiro (CTCL) 
4º Samuel Botelho (Livramento) 
5º Bernardo (CTCL) 
6º Eurico Botelho (Livramento) 
7º Mariana (CTCL) 
8º Isabel Carrasquinho (Brinca Ténis) 
9º António Dias (Brinca Ténis) 
10º Tércio Botelho (Livramento)  

 O Clube de Patinagem de Santa Cruz 
realizou, recentemente, um colóquio 
intitulado, “Treino com Sucesso”, que 
decorreu no salão do Polivalente de 
Santa Cruz, na Cidade de Lagoa. 
 Tratou-se de uma sessão destinada 
aos pais e atletas do clube. 
 Neste colóquio estiveram presentes 
três oradores convidados, Tiago Almei-
da, Maria João Eleutério e Vitor Simas, 
que abordaram os temas “Aquecimento 
e Preparação Física”, “Nutrição” e “O 
Papel dos Pais na Formação Desportiva 
dos Filhos”, respetivamente. 
 Segundo o presidente do clube, era 
essencial a realização deste colóquio, 
sendo que o objetivo passou por envol-
ver os pais, e estes sentirem-se úteis no 
clube. 
 António Borges considerou que a 
sala cheia foi demonstrativo do interes-
se na participação no colóquio que teve 
temas pertinentes e importantes tanto 
para os pais assim como os atletas. 
 O presidente do Clube considera que 
a relação ente pais e o clube tem sido 
positiva, sendo que os pais têm partici-
pado e têm sido muito ativos, sendo os 
resultados alcançados pelos atletas do 
clube uma demonstração e todo esse 

trabalho de interajuda. 
 O primeiro tema abordado neste 
colóquio foi sobre a importância do 
aquecimento e da preparação física. 
 Tiago Almeida refere ser esta uma 
questão importante e que por vezes é 
descurado pelos atletas. 
 “Há que ter um bom aquecimento e 
alongamento de forma correta e empe-
nhada porque depois o rendimento du-
rante a prova acaba por ser melhor”, 
disse ao nosso jornal. 
 “O atleta não reage bem, mas tam-
bém julgo ser um pouco fruto da própria 
cultura, encarando como critica o que se 
deve fazer bem, mas esta tem que ser 
uma preocupação diária para que o ren-
dimento seja superior” disse o docente. 
 Por seu turno, Maria João Eleutério 
abordou a temática da nutrição, onde 
destacou a importância duma alimenta-
ção correta e equilibrada. 
 “A alimentação e nutrição é um fator 
muito importante para o bom desempe-
nho enquanto atletas, com uma alimen-
tação equilibrada pode-se evitar doen-
ças e conseguir ter bom desenvolvimen-
to de massa muscular e evitar lesões” 
disse a nutricionista ao Diário da Lagoa. 
 Maria João Eleutério diz ser impor-

tante que os atletas e pais possam ter 
algumas noções básicas para uma ali-
mentação correta. 
 “Se os atletas conseguirem ter uma 
alimentação equilibrada não necessitam 
de recorrer a suplementos, como acon-
tece com muitos atletas. É possível fazer 
sempre uma dieta equilibrada, e não 
custa assim tanto”. 
 Nas declarações ao nosso jornal, a 
nutricionista reforça a importância de se 
ter a noção dos princípios básicos, po-
dendo substituir uns alimentos por ou-
tros, havendo sempre alternativas. 
 Acredita que o problema está mes-
mo na falta de paciência ou pela falta de 
tempo de cada um, sendo uma questão 
de rotina e que as pessoas têm que se 
mentalizar que é preciso mudar. 
 Aos jovens atletas a nutricionista 
considera que os pais devem dar o seu 
apoio na alimentação equilibrada, sendo 
que o exemplo tem de ser dado à mesa 
e em casa. 
 O Colóquio terminou com a inter-
venção de Vitor Simas tendo destacado 
o papel dos pais na formação desportiva 
dos filhos. 
 “Os pais têm um papel muito mais 
interventivo quer nos treinos quer nos 

jogos do que era há alguns anos. Isso 
por um lado é bom, porque quem está 
nos clubes quer que os pais sejam um 
complemento e um fator fundamental 
no percurso desportivo dos seus filhos, 
mas por outro lado é mau, isto porque 
se não forem encaminhados, se o papel 
dos pais não for importante e decisivo, 
mas no bom sentido, as coisas podem-
se complicar”, referiu ao nosso jornal. 
 Vítor Simas diz que infelizmente o 
que se vê muitas vezes é que o papel 
dos pais no acompanhamento dos seus 
filhos, não é um papel importante, uma 
vez que as atitudes que tomam não são 
as mais corretas para o bom desempe-
nho dos seus filhos. 
 Uma coisa que se tem que evitar é 
que os pais não castiguem os seus filhos 
retirando-lhes a pratica desportiva, re-
cordou. “Uma das minhas sugestões é 
de que os pais têm que deixar de casti-
gar os filhos por más notas, retirando-
lhes a pratica desportiva, é como um 
pouco tirar saúde aos seus filhos para 
que possam estudar”.  
 

DL 
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Pais e atletas encheram a sala do Polidesportivo para assistir ao colóquio, que contou com três palestrantes convidados. 

 CPSC realiza Dia do Patinador  

 O Clube de Patinagem de Santa Cruz 
- Lagoa como em anos anteriores reali-
zou o Dia do Patinador. O evento teve 
lugar no pavilhão da Escola Integrada 
de Lagoa no passado mês de janeiro e 
que marcou assim o arranque oficial da 
época desportiva no clube. 
 Fonte do clube adiantou que o obje-
tivo foi sem dúvida conseguido. Foram 

46 atletas que patinaram individual-
mente, para alguns foi a 1.ª vez. No 
intervalo, os pais dos atletas aceitaram 
o desafio para que em conjunto reali-
zassem uma coreografia de Zumba. 
 Uma das particularidades daquele 
dia é que foram os pais a entregar as 
medalhas aos filhos.  
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 Segundo Rui Bettencourt, antigo 
Diretor Regional do Emprego e Forma-
ção Profissional nos Açores, a Politica 
tem que regressar aos seus valores de 
nobreza, aos valores que ao longo dos 
tempos tem vindo a perder. 
 “Houve intervenções infelizes na 
vida pública portuguesa e europeia que 
levou as pessoas a desacreditarem na 
política” referiu, acrescentando ser 
necessário retomar esse caminho para 
criar uma nova credibilidade.  
 Segundo Rui Bettencourt é necessá-
rio que os políticos deem também 
exemplo e radiquem a sua atuação aos 
valores da igualdade, liberdade, frater-
nidade, de verdade e de credibilidade. 
 Rui Bettencourt falava à margem da 
primeira de várias sessões de educação 
para a política e cidadania direcionadas 
ao público em geral, com especial des-
taque para alunos do ensino secundá-
rio, a decorrer na Casa da Cultura     
Carlos César, na Cidade de Lagoa,    
Açores. 
 Trata-se de uma iniciativa que visa 
despertar no público a consciência polí-
tica e de cidadania e contribuir para 
quebrar o afastamento dos jovens da 
vida política, combatendo a abstenção, 
atendendo que nas últimas Legislati-
vas, nos Açores assistiu-se a uma taxa 
de 58.8% na abstenção.  
 Rui Bettencourt, partindo do mote 
“Participação na vida política: uma 
questão de cidadania, uma questão de 
modernidade”, explanou sobretudo 
sobre a pertinência do cidadão intervir 
nas medidas políticas.  
 Segundo este, o objetivo da sua 
palestra foi o de transmitir aos jovens 
uma certa esperança na ação pública. 
 Recordando John Kennedy, que 
dizia que “a política é uma nobre aven-
tura”,  Rui Bettencourt adianta que 
tentou transmitir aos jovens, através 

de exemplos, o saber agir para o bem 
comum, com inovação, ideias, ousadia 
e acima de tudo como agir com serie-
dade, sendo ao fim ao cabo isto a      
política. 
 “Espero que estes jovens, e claro 
que nem todos serão políticos certa-
mente, mas que todos eles possam ter 
uma intervenção na vida publica da 
Lagoa e dos Açores”.  
 “Estes são jovens que nos próximos 
40 anos é que vão moldar os Açores, o 
século XX. São eles que têm essa res-
ponsabilidade e esse privilégio”, refe-
riu. 
 Ainda segundo Rui Bettencourt, 
para moldar os Açores, é preciso ter 
algum cuidado, alguma ousadia, mas é 
necessário ir em frente. “Devem colo-
car em prática o seu projeto de vida 
individual e coletivo, que é feito tam-
bém um pouco do acaso, mas também 
com determinação de desejo”, disse. 
 Nos âmbito das sessões de educa-
ção para a política e cidadania, a 10 de 
fevereiro será a vez da presidente da 
Câmara Municipal de Lagoa, Cristina 
Calisto Decq Mota, que realizará uma 
intervenção dedicada à importância do 
órgão público, dos serviços para a    
comunidade e dos desafios que um 
autarca enfrenta nos dias de hoje.  
 No dia 11 de março, caberá ao re-
conhecido jornalista da RTP Açores, Rui 
Goulart, dinamizar a sessão dedicada 
ao jornalismo e à liberdade de expres-
são; mostrando como aquele deve   
estar ao serviço da democracia.  
 Todas as sessões decorrem pelas 
10h30, na Casa da Cultura Carlos César 
na Cidade de Lagoa.  
 

“A política tem de regressar 
aos seus valores base” 
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Freguesia da Ribeira Chã (Lagoa) 
 
Manuel de Araújo 
Nasceu: 30-01-1926 
Faleceu: 03-01-2016 

Freguesia de Nª Sª do Rosário (Lagoa) 
 
Virginio Silvério Sousa Silva 
Nasceu: 02-09-1951 
Faleceu: 01-01-2016 

Atividade da esquadra da PSP de Lagoa 

 No âmbito da atividade policial recordamos, neste 
quadro, algumas das ações desenvolvidas pelos     
elementos da Esquadra da PSP de Lagoa, e divulgada 
através do relatório diário do Comando Regional da 
PSP.  
 Ressalvamos que estes são dados que não refle-
tem a totalidade da atividade dos elementos desta 
esquadra.  

 Na sequência de diligências de investigação, 

impulsionadas por uma denúncia formalizada no pas-
sado dia 07 deste mês, relativa à prática de um even-
tual crime de burla, a Esquadra de Lagoa veio a iden-
tificar e constituir arguido um homem de 68 anos 
como suspeito da prática do crime em apreço. Alega-
damente, o suspeito terá ludibriado um casal de ido-
sos, fazendo-se passar por funcionário de uma deter-
minada instituição, levando a que lhe fosse entregue 
a quantia 1000 euros. Em sede de investigação, veio 
já no pretérito dia 11 de janeiro o suspeito a ser    
intercetado, em P. Delgada, e a ser-lhe apreendida a 
quantia de 500 Euros, sendo, em momento subse-
quente, efetivada uma busca domiciliária na habita-
ção do suspeito, local onde esta Polícia apreendeu a 
quantia de 2450 Euros, cuja proveniência, suspeita-

se, seja originária da prática de idêntica forma de 
atuação, sustentada em outras denúncias formaliza-
das, de teor semelhante, na Ilha de São Miguel.  
 08jan16 - Foi detido por desobediência, um indiví-
duo do sexo masculino, de 30 anos, após ter sido    
intercetado a conduzir um veículo automóvel, encon-
trando-se a cumprir uma sanção acessória de inibição 
de conduzir.     
 11jan16 - Foi detido, um indivíduo do sexo mascu-
lino, de 29 anos, por condução de um veículo, sem 
habilitação legal.  
 17jan16 - Foi detido, um indivíduo do sexo mascu-
lino, de 34 anos, por condução de um veículo, sob a 
influência de álcool, com uma TAS de 1.60g/l. 
 27jan16 - Foi detido, um indivíduo do sexo mascu-
lino, de 55 anos, por condução de um veículo, sob a 
influência de álcool, com uma TAS de 2.20 g/l. O     
detido em causa foi novamente detido por desobedi-
ência, após ter sido intercetado a conduzir, encon-
trando-se notificado por escrito do impedimento de o 
fazer por um período de 12 horas, bem como condu-
zia sob a influência de álcool, com uma TAS de         
2.00 g/l.  

 

___________________________________________________________________________________________
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Freguesia de Nª Sª do Rosário (Lagoa) 
 
João de Sousa Rego Lopes 
Nasceu: 01-08-1937 
Faleceu: 06-01-2016 

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa) 
 
José Cordeiro Mendes 
Nasceu: 02-11-1953 
Faleceu: 08-01-2016 

 Foram assinados recentemente 57 contratos-
programa entre a autarquia de Lagoa e outras tantas 
instituições sociais, recreativas e culturais e desporti-
vas do concelho. 
 Numa cerimónia que decorreu no auditório do 
edifício dos Paços do Concelho, a Presidente da autar-
quia de Lagoa realçou, na ocasião, que “a assinatura 
destes contratos-programa representa uma verba 
conjunta superior a 400 mil euros e que a colabora-
ção da câmara municipal não se esgota nessa disponi-
bilização de recursos financeiros, uma vez que conti-
nuará a manter-se uma parceria estreita, também 
evidenciada no apoio logístico, técnico e humano”. 
 Em termos desportivos, culturais, educativos e 
sociais, Cristina Calisto Decq Mota, referiu que estão 
garantidos a continuidade de um vasto leque de    
serviços e atividades manifestamente úteis e postos à 
disponibilização da população da Lagoa. Mas, a mes-

ma referiu que, os próximos tempos serão tempos de 
aposta naquela que é a nova linha estratégia da     
Câmara Municipal para os próximos anos. “No mo-
mento atual, o foco do executivo lagoense vai incidir 
no crescimento do tecido empresarial. Efetivamente 
é este que gera riqueza para a Lagoa, é este que cria 
verdadeiros postos de trabalho, são as empresas que 
contribuem para o desenvolvimento económico do 
concelho da Lagoa e é com o seu crescimento que se 
garantirá mais emprego e se trará riqueza para a    
Lagoa”. 
 Aliás, foi, neste sentido, que foi criado um docu-
mento estratégico para o desenvolvimento económi-
co, o “Lagoa Investe”, que resultará também na cria-
ção de um gabinete de apoio ao desenvolvimento 
económico. “O executivo esteve 10 meses a desen-
volver uma linha estratégica sobre aquilo que era 
importante para o concelho, sabendo que não colhe-
remos frutos já amanhã, mas sim num futuro próxi-
mo, mas que terá impacto direto na vida dos lagoen-
ses”, destacou a autarca. 
 Para Cristina Calisto Decq Mota, é neste raio de 
ação que a Autarquia se vai concentrar, pedindo o 
contributo de todos, e referindo que, “naturalmente, 
nenhum documento é definitivo e fechado, o nosso 
dia a dia vai demonstrar em que aspeto este docu-
mento precisa ser melhorado e com este espírito es-
pera-se colher os melhores contributos para um con-
celho de lagoa mais próspero”.  

400 Mil euros para instituições da Lagoa 

Autarquia ajuda na sobrevivência das instituições. 

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/Tipografia%2BEsperan%25C3%25A7a/data%3D!4m2!3m1!1s0xb5cd5fb04e3cfed:0x800a55419c6599a7?gl%3DPT%26hl%3Dpt-PT
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Carneiro (21/3 a 20/4) 
 
A vida afetiva reflete grande 

motivação para mudanças profundas e 
decisões inadiáveis, renascendo para 
um novo ciclo vantajoso. 
 A nível profissional é determinante 
elaborar novos projetos e, corajosa-
mente, mude radicalmente o rumo da 
carreira.  
 

Touro (21/4 a 21/5) 
 
A vida afetiva permite fugir 

à rotina e facilita a expressão dos seus 
sentimentos, promovendo reações mui-
to harmoniosas.——————————-- 
 A nível profissional a calma, aliada à 
persistência, concede a dedicação es-
sencial para fomentar a estabilidade 
desejada.    

Gémeos (22/5 a 21/6) 

A vida afetiva depende do 
equilíbrio entre o pensamento e o    
sentimento. 
Evite os nervos que provocam atitudes 
embaraçosas. 
 A nível profissional avalie o parecer 
das pessoas envolventes e não se       
precipite em tomadas de decisões    
superficiais.    

Caranguejo (21/6 a 23/7) 
 
A vida afetiva anuncia a 

estabilidade emocional fundamental 
para a resolução de problemas antigos 
e a tomada de decisões firmes. 
 A nível profissional expanda toda a 
sua sensibilidade e imaginação, concre-
tizando objetivamente os seus grandes 
sonhos.   

Leão 24/7 a 23/8) 
 
A vida afetiva evolui positi-

vamente e a generosidade constitui 
relacionamentos baseados na comuni-
cação compreensiva.———————–— 
 A nível profissional procure definir 
as suas ideias para realizar os seus    
planos pessoais, sempre comtemplando 
o interesse coletivo.    
 

Virgem (24/8 a 23/9) 
 
A vida afetiva marca um 

excelente período para renovar as rela-
ções existentes válidas e começar novas 
ligações muito prósperas.—————— 
 A nível profissional este é o momen-
to para aceitar novos desafios e poderá 
surgir uma nova responsabilidade mui-
to proveitosa.   
 

Balança (24/9 a 23/10) 
 
A vida afetiva depende do 

equilíbrio pessoal e da capacidade de 
conciliar a sua vontade e o interesse do 
outro elemento do par.——————— 
 A nível profissional tranquilamente 
procure controlar os seus impulsos e, 
desta forma, evitará certas situações 
conflituosas.   

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

necessidade de comunicar de forma 
mais compreensível e utilizando corre-
tamente a sua força.——————— 
 A nível profissional demonstre por 
palavras e atos os seus conhecimentos, 
estabelecendo relações assertivas e 
encantadoras.   

Sagitário (23/11 a 21/12) 
 
A vida afetiva mostra que 

presentemente está mais sensível e, 
também, disponível para estabelecer 
relações mais harmónicas.—————— 
 A nível profissional este período é 
excelente para definir quais são os seus 
interesses morais, psicológicos e consti-
tuir prioridades.   

Capricórnio (22/12 a 20/1) 
 
A vida afetiva exige uma 

postura mais compatível com seus reais 
valores, de maneira a construir relações 
mais justas e verdadeiras.—————— 
 A nível profissional procure a cola-
boração das pessoas certas, pois, em 
conjunto conseguirão alcançar os obje-
tivos pretendidos.   

Aquário (21/1 a 19/2) 
 
A vida afetiva concede a 

oportunidade para transformar o seu 
destino e trilhar o futuro, de acordo 
com os seus autênticos sentimentos. 
 A nível profissional estão favoreci-
dos os trabalhos em grupo e, ainda, 
pode expor as suas opiniões visionárias 
e originais.   
 

Peixes (20/2 a 20/3) 
 
A vida afetiva promove 

relações mais solidárias e retas, resulta-
do das suas ideias mais claras e consoli-
dadas pela compreensão.—————— 
 A nível profissional poderá encon-
trar alguém especial que despertará a 
sua faceta mais criativa e relacionada 
com a condição Divina.   

Previsões para 2016 PASSATEMPO 

Descubra as 10 diferenças. 

PASSATEMPO/ HORÓSCOPO                                         Página 15 

Labirinto. 
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Há um ano foi assim 
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“Lagoa de baixo” à espera de melhores dias 

“Lagoa de Baixo”, em Santa Cruz,  continua à espera de um projeto de requalificação. Na primeira 
imagem, um estudo prévio apresentado em abril de 2009, pela autarquia. 

___________________________________________________________________________________________ 

 Na edição de fevereiro de 2015, o Jornal Diário 
da Lagoa deu destaque às Romarias Quaresmais, 
que por esta altura têm o seu início. Outro dos des-
taque foi para as comemorações dos cem anos do 
lionismo, assinalados pelo Lions de Lagoa. Ainda na 
primeira página, o destaque desportivo foi para o 
jovem lagoense que foi chamado à seleção sub-19 
em futsal. Ainda no desporto, lançamos uma repor-
tagem sobre o escalão dos Traquinas do COD, assim 
como anunciamos a realização da Taça de Portugal 
em Patinagem Artística que se iria realizar na Cidade 
de Lagoa. Lagoa com serviço de atendimento telefó-
nico 24h/dia; Dormidas na Pousada de Juventude de 
Lagoa cresceram; Tarifário diferenciado psra agrega-
dos números, foram outros dos temas em destaque 
na edição nº11 de fevereiro de 2015. 

JSD Lagoa quer contribuir para vitória do PSD 

Foto: DL 
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 Ruben Cabral, líder da JSD    
lagoa, terminou recentemente o 
seu mandato à frente desta estru-
tura partidária, sendo que já anun-
ciou a sua recandidatura para mais 
um mandato, nas próximas elei-
ções que deverão ocorrer durante 
este mês de fevereiro. 
 O núncio foi feito no âmbito de 
um convívio que decorreu na Fre-
guesia do Cabouco e que contou 
com a presença de responsáveis 
de ilha e regionais da JSD e do PSD. 
 Num balanço do mandato, Rú-
ben Cabral recordou que o propó-
sito era o de duplicar a militância, 
mas o que acontece atualmente é 
que essa militância quase triplicou 
na Lagoa. “Isto demonstra que 
existe trabalho e carisma, sendo 

que os jovens já se reveem no par-
tido”. 
 Segundo Rúben Cabral, o tem-
po em termos económico, político, 
mas também social, não é o mais 
fácil. “Na Lagoa em concreto, há 
um sentimento de uma Lagoa   
fechada sobre si, a carecer de mui-
ta esperança, mas só será possível 
alcança-la e virar a página fazendo 
com que a câmara seja da Lagoa e 
não a Lagoa da Câmara”. Segundo 
o jovem social democrata, diz ser 
altura de haver mudanças, porque 
“a estagnação é evidente, são pou-
cas as obras, não há uma evolução 
efetiva. Não há mais emprego, 
mais empresas”. 
 Falando também neste encon-
tro com os jovens, o líder regional 

do partido, Duarte Freitas, consi-
derou que mais que uma mensa-
gem política, tentou deixar uma 
mensagem de empenho nas cau-
sas, nos trabalhos, nos clubes ou 
associações. 
 “O mais importante, na minha 
opinião, o que caracteriza o cida-
dão é o seu empenho nas causas, 
sendo o empenhamento que irá 
fazer a diferença, significando hu-
mildade, responsabilidade e cida-
dania”. 
 “Antes de serem políticos, o 
ser cidadão é trabalhar para as 
causas comuns”, e esse foi o apelo 
que deixou aos jovens neste en-
contro.  


