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A prova especial será realizada em asfalto, na zona do Tecnopar-
que, tendo sido testada no Lotus Rallye 2016. 

Torneio de Veteranos 
“Loriberto Arruda”
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“Mundo Feliz” pelos alunos da
Uneca Socioeducativa

Os alunos da Uneca Socioeducativa da
Escola Básica Integrada de Água de Pau de-
senvolveram, no decorrer do presente ano
letivo, um projeto que consistiu na prepa-
ração e apresentação de uma peça de tea-
tro infantil intitulada “Mundo Feliz”.       

Ao realizar esta peça, pretendeu-se ex-
plorar e incutir nos alunos a importância
de diversos valores cívicos e sociais. A
apresentação desta dramatização decor-
reu no auditório da escola, acima mencio-
nada, e foi muito bem aceite pelo público
alvo.

Tal como sucedido no ano letivo ante-
rior, a equipa da biblioteca escolar da EBI
de Água de Pau levou a cabo a realização
de mais uma Feira do Livro. Este ano, a ati-
vidade teve lugar no último mês de ativi-
dades letivas: de 6 a 16 de junho, dia da
entrega das avaliações de final de ano aos
Encarregados de Educação.

Neste período de tempo, a comunidade
educativa pode adquirir livros a preços
muito apelativos. Desta vez, os alunos mais
jovens da escola foram privilegiados
com.um maior número de livros adequa-

dos à sua faixa etária. Obviamente que os
mais crescidos puderam, igualmente, com-
prar obras do Plano Nacional de Leitura e
outras a preços mais acessíveis.

A registar, no presente ano, uma maior
afluência que contribuiu para um aumento
substancial das vendas. Deve salientar-se
que é objetivo da equipa aumentar o
pobre, reduzido e pouco variado acervo da
biblioteca escolar com base nos fundos
angariados.

No próximo ano letivo, pretende-se
repetir mais uma “edição” da Feira Livro
que terá lugar em data ainda a definir .

Feira do Livro na 
EBI de Água de Pau 

Algumas fotografias da Feira que teve lugar no espaço exterior à biblioteca.
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Água de Pau terá CATL com capacidade para 25 crianças

A Vila de Água de Pau, no con-
celho de Lagoa, terá um Centro de
Atividades de Tempos Livres com
capacidade para 25 crianças e
jovens, dos 3 aos 18 anos, dotado
de todas as condições necessárias
para acolher também crianças
portadoras de deficiência.

Este é de resto o resultado de
uma parceria celebrada entre o
Governo dos Açores, através da
Secretaria Regional da Solidarie-
dade Social e a Casa do Povo de
Água de Pau.

Com este novo espaço será pos-
sível disponibilizar um serviço
especializado a todos os utentes,
assim como promover um suporte
às suas famílias e cuidadores infor-
mais.

Falando neste ato, a Presidente
da Câmara Municipal de Lagoa re-
feriu que cuidar de crianças com
necessidade especiais tem sido
um tema muito falado, e a vida de
autarca aproximou-a ainda mais
desta realidade.

Cristina Calisto Decq Mota
recordou o estudo que está a ser

feito para a criação e um Lar Resi-
dencial para pessoas com defi-
ciência, no concelho de Lagoa,
sendo que o projeto já foi entre-
gue ao governo, e que está bem
encaminhado.

A autarca adiantou que a Câ-
mara cooperou com mais este
CATL, porque há instituições que
têm a porta aberta para cooperar,
sendo a Casa do Povo de Água de
Pau, uma dessas instituições.

Cristina Calisto Decq Mota
reforçou ainda que este protocolo
assinado com a casa de Povo de

água de pau é um bom exemplo
de como a Câmara e o governo
tentam encontrar respostas ade-
quadas de suporte as famílias,
para que todos os pais possam ser
pais e cidadãos ativos em igual-
dade de circunstâncias, apesar de
uns terem filhos com deficiência.

Ora, no âmbito da parceria ce-
lebrada, a Secretária Regional da
Solidariedade elogiou precisa-
mente a disponibilidade das autar-
quias e outras instituições locais
para colaborar com o Executivo na
criação de condições para que as

crianças e jovens portadores de
deficiência possam beneficiar, em
toda a sua plenitude, da resposta
social em Centros de Atividades de
Tempos Livres.

Esta iniciativa, que terá um
apoio público de cerca de 43 mil
euros anuais, é a segunda de duas
experiências-piloto, tendo sido ce-
lebrada, em junho, uma parceria
semelhante com a Associação
Cristã da Mocidade para a criação
de uma valência com as mesmas
caraterísticas na ilha Terceira.

DL

Cerca de 2,3 milhões de euros
já foram investidos na Lagoa, por
parte do governo regional, no
âmbito das várias modalidades de
apoios à habitação, contribuindo
para a melhoria das condições
habitacionais de 280 famílias
deste concelho.

Carlos Faias, Diretor Regional da
Habitação, destaca a prioridade
concedida pelo executivo ao apoio
social às famílias, nomeadamente
ao nível das políticas habitacio-
nais, frisando a importância do
estabelecimento de parcerias com
as entidades locais.

Recentemente foram atribuídos
22 novos apoios à recuperação de
habitação degradada, dos quais 10
serão geridos pela Santa Casa da
Misericórdia de Santo António,
relativos a imóveis sinistrados pela

intempérie que afetou a Região
em dezembro de 2015, e quatro
integram um protocolo firmado
entre a Região, o Município de
Lagoa e a Junta de Freguesia de
Santa Cruz, destinando-se ao rea-
lojamento de agregados familiares
em situação de grave carência
habitacional.

Segundo fonte da autarquia
lagoense, anualmente são investi-
dos cerca de 300 mil euros em
apoios no âmbito do regulamento
municipal no domínio da habita-
ção degradada. Um investimento
elevado e que não sofreu redução
pese embora o orçamento munici-
pal seja o mais pequeno dos últi-
mos 15 anos. Uma medida que se
prende com a necessidade de
apoiar as famílias com menores
recursos financeiros.

DL

22 famílias da Lagoa terão melhores condições habitacionais

A sessão contou com a presença da Secretária Regional da Solidariedade Social, Andreia Cardoso.

Sessão de atribuição dos apoios a 22 familias lagoenses.
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Noites de Verão na Praça Senhora do Rosário

Fotos: JFNSR/ DL

A animação não falta na ci-
dade de Lagoa, mais precisa-
mente na Freguesia de Nossa
Senhora do Rosário, durante os
meses de julho e agosto, com a
realização das “Noites de Verão”.

A Junta de Freguesia, está a
realizar uma série de atividades,
que tiveram inicio a 8 de julho,
prolongando-se até ao final deste
mês de agosto.

As festividades arrancaram
com a atuação da “Banda 8”. O
Grupo Folclórico “o Grujola”  e o
desfile das Marchas dos Santos
Populares, assim como a atuação
da Banda “Feedback”, que foram
o mote para o primeiro fim de
semana de animação.

Durante o mês de julho, as
“Noites de Verão”, prosseguiram
na Praça do Rosário com a Banda
“Stamp e o Grupo de Cantares de
Santa Cruz.

Uma grande diversidade de
atuações, têm vindo a passar pela
Freguesia de Nossa Senhora do
Rosário, nomeadamente, com o
Grupo Folclórico do Livramento, a
atuação da “Banda R3M” e da
Banda Lira do Rosário.

No último fim de semana de
julho foi organizado um passeio
de idosos ao Nordeste, que jun-
tou, uma vez mais, dezenas de
idosos desta freguesia.

A animação do mês de agosto,
inicia com a receção de dois gru-
pos Folclóricos estrangeiros, o
Grupo Folclórico da Polónia e da
Áustria, que irão atuar na sexta-
feira, dia 5 de agosto, pelas
21h30.

No dia 13 de agosto, a banda
“Sempre a Abrir” irá animar todos
os presentes na Praça do Rosário.

A Junta de Freguesia, irá pro-
mover, no dia 21 de agosto, pelas
22h, a atuação da “Banda 7ª Ge-
ração”, sendo que as Festividades
de Verão encerram, no fim de
semana, 27 e 28 de agosto, com a
Noite de Fados e a atuação do
Grupo Folclórico da Relva.

Algumas imagens da animação realizada durante o mês de julho na Praça de NªSª Rosário.
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“O que nos move”

Muitas vezes perguntam-me
o porquê de ainda ser escuteira e
o que é que os escuteiros têm de
tão especial. Estas perguntas são
fáceis de responder, pois para ser
escuteiro é preciso ter amor e
gosto pelo que se faz.

O escutismo foi fundado por
Baden Powell, somos um movi-
mento católico, temos algumas
leis a cumprir e muitas outras
coisas a fazer, mas qual é real-
mente o sentimento de um escu-
teiro para entrar nessa aventura e
querer continuar? É o amor, o
maior e mais forte sentimento
que o ser humano possuí.

Amor de querer estar em con-
tacto com a natureza, de interagir

com outras pessoas de outros
agrupamentos, de aprender a
fazer nós e de construir uma cozi-
nha, uma escada, ou um andar
para montarmos uma tenda a
meio da noite, de deixar tudo
para trás como as tecnologias e a
família, colocar uma mochila às
costas para fazermos quilóme-
tros, de    termos fogos de conse-
lhos, é irmos em busca de uma
aventura.

Tudo isto faz parte do nosso
crescimento, contribuí para o que
somos hoje, pois o escutismo é a
nossa casa, é onde aprendemos a
enfrentar os nossos medos, os
nossos limites, a ter regras, a
saber cuidar uns dos outros e a
saber ser um bom amigo. Tam-

bém pode ser o nosso consultório
médico por preencher-nos um
vazio que          tínhamos, por dar-
nos paz de espírito e por ficarmos
psicologicamente tão cheios de
amor e realizados por estarmos
rodeados de pessoas que gostam
de nós,    fazendo-nos esquecer o
cansaço imenso de uma ativi-
dade.

Ser escuteiro é ser feliz, é rir é
chorar uns com os outros e é
aprender a amar a vida tal como
ela é.

Agora pergunto-vos?
Atrevem-se a entrar nesta aven-

tura?

Caminheira Patrícia Raposo 

Caminheira Patrícia Raposo Foto: direitos reservados

O espaço que aqui se apresenta resulta em parte, da necessi-

dade de melhor informar os leitores sobre matérias que eventual-
mente lhes possam interessar.

Pretende -se de forma simples e objetiva tratar de questões legais
do dia a dia, dúvidas que poderão se dissipar com uma breve leitura
no intervalo para o café!

Direitos dos passageiros (Parte II) 
Indemnização por atraso ou cancelamento de voo

A liberalização do espaço aéreo dos Açores, faz com que qualquer
companhia aérea possa estabelecer-se na Região Autónoma e ai
desenvolver operação, mediante o cumprimento de determinados
requisitos que, naturalmente, não nos cabe aqui referenciar.

Um dos medos que se apregoava antes da chegada das denomina-
das "Low cost", era o facto de se temer que estas não oferecessem
um serviço adequado aos seus passageiros e não se responsabilizas-
sem pelo incumprimento das suas obrigações perante estes.

Ora, constatamos que as empresas transportadoras ditas tradicio-
nais são as que mais incumprem perante os seus clientes no que toca
aos cumprimento do horário dos voos, cancelamento ou recusa de
embarque e até prática de overbooking.

Ora, qualquer passageiro perante tal situação, encontra-se prote-
gido por diretiva emanada pela União Europeia, a qual trata dos direi-
tos dos passageiros em qualquer estado membro. 

Assim, sempre que um voo é cancelado sem aviso ou é recusado
o embarque, o passageiro deve exigir uma indemnização à companhia
aérea no montante mínimo de € 250,00 euros, bem como refeições,
bebidas e alojamento caso seja necessário.

A indemnização a receber, para além de outros elementos que pos-
sam elevar tal quantia, pode variar consoante a distância a percorrer,
a qual será fixada entre €250,00 para voos até 1.600 KM e €600,00
euros para voos de distância superior a 3.500 KM.

A companhia pode não ser responsável pelo pagamento de indem-
nização se avisar com antecedência suficiente do atraso ou cancela-
mento e oferecer ao passageiro uma alternativa de transporte em
horário próximo ao agendado, sendo que, considerando-se atrasos
superiores a 5 horas do horário inicialmente agendado para o voo,
importa a restituição integral do preço pago pela viagem.

Hélder Pimentel Medeiros
Advogado

helderpimentelmedeiros@gmail.com

Legalmente
Falando

Espaço dedicado ao Agrupamento de 
Escuteiros 1290 de Santa Cruz - Lagoa

Empossada nova direção do Lions
A Direção do Lions Clube de

Lagoa (Açores) para o Ano Lionís-
tico de 2016-2017 já foi empos-
sada perante os associados que
participaram na assembleia ordi-
nária do mês de junho.

O novo elenco diretivo  entrou
em funções no primeiro dia do

mês de julho, sendo presidido por
Manuela Marques e integra
ainda, Alda Eleutério, Eduarda
Stone, José Manuel Baião e Jorge
Medeiros.

No seu discurso de posse,  Ma-
nuela Marques fez o elogio da
amizade e reforçou os objetivos
que têm caracterizado a atividade

de Serviço do Lions Clube de
Lagoa (Açores), com particular
atenção, aos que, no âmbito da
ação social, devem ser considera-
dos como respostas de solidarie-
dade para famílias em
dificuldades.

DL/LCL

Pub.
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Excelência dos alunos da Lagoa é premiada

Deputado José Andrade (PSD) e Cecília Pavão (PS).

Foto: DL

Os deputados regionais, reu-
nidos na cidade da Horta, ilha do
Faial, aprovaram um voto de con-
gratulação pela passagem dos 50
anos da Freguesia da Ribeira Chã.
O voto, que foi apresentado pelo
deputado do PSD/Açores, José An-
drade, foi aprovado por unanimi-
dade.

O parlamentar recordou que
esta freguesia é a mais pequena
doa Região Autónoma dos Açores,
e uma das seis mais pequenas da
ilha de São Miguel, mas que
merece a mesma dignidade de
qualquer uma das 156 freguesias
dos 19 concelhos das nove ilhas
dos Açores, pelo Parlamento dos
Açores.

José Andrade,  que recordou a
história desta freguesia rural do
concelho de Lagoa, adiantou que
volvido meio século de vida e
comemorada a data da sua funda-
ção, serve a efeméride para home-
nagear a população. Isto porque,
segundo fez questão de recordar,
esta elevação a freguesia muito se
deveu ao dinamismo do padre
jorgense João Caetano das Flores,
que ali chegou em 1956 e ali per-
maneceu até falecer em 1998.

O parlamentar reforçou que à
população se fica a dever o pro-
gressivo desenvolvimento de uma
comunidade local sucessivamente
liderada por seis presidentes de
junta.

O voto, segundo adiantou, serve

igualmente como pretexto para
celebrar o Poder Local e para sa-
lientar a importância das mais pe-
quenas freguesias açorianas.

A este voto associou-se a de-
putada do PS/Açores Cecília Pavão,
tendo reforçado que “a Ribeira
Chã, é de facto um belíssimo
exemplo de que uma pequena fre-
guesia, em número de habitantes,
pode ser grande em vontade e de-
terminação”.

“É uma freguesia que tem um
grande dinamismo cultural, sen-
tido de comunidade e congrega
várias entidades que se presam
em trabalhar para o bem comum”,
disse.

DL

50 Anos da Ribeira Chã no Parlamento Açoriano
Fotos: PSD/ PS

A Escola Secundária de Lagoa
(ESL), numa parceria com a
Câmara Municipal de Lagoa, deci-
diu premiar os seis melhores alu-
nos da Lagoa, o melhor de cada
ano do 3º ciclo – 7º, 8º e 9º das
escolas EBI de Água de Pau e
Secundária de Lagoa, no âmbito
do programa Verão Jovem, “Os Ex-
ploradores” da Academia Júnior
da Universidade dos Açores (UAc).
Durante uma semana, os alunos ti-
veram oportunidade de conhecer,
visitar o Campus Universitário e de
usufruir de observação, análise e
exploração científica, tecnológica,
cultural e artística, em interação
com investigadores e estudantes
da UAc.

Para o Presidente do Conselho
Executivo da Escola Secundária de
Lagoa, Alexandre Oliveira, o pro-
grama “Verão Jovem” é uma
forma de “promover o mérito dos
alunos”, sendo extremamente
importante recompensar os alu-
nos com essa “prenda” merecida
pelo bom desempenho escolar.

O facto de premiar o mérito dos
alunos de uma forma diferente,
pode ser visto para os outros alu-
nos como um verdadeiro “desa-
fio”.

Recorde-se que a Câmara Mu-
nicipal de Lagoa anunciou, no ani-
versário da ESL, que iria apoiar
com a bolsa “jovens à descoberta”
a deslocação dos alunos do ensino
secundário ao programa Ciência

Viva no Laboratório – Ocupação
Cientifica de Jovens nas Férias.

Consequentemente, dois alu-
nos desta escola vão participar
nesse programa universitário,
nomeadamente um dos alunos foi
selecionado para o estágio ‘Diag-
nóstico molecular em neurogené-
tica’, no Instituto de Investigação e
Inovação em Saúde, no Porto e o
outro estudante irá usufruir do
estágio “Da levedura a novas
terapias para patologias humanas:
“os pequenos” podem ter grandes
missões!”, no Centro de Biologia
Molecular e Ambiental – Universi-
dade do Minho – Braga.

Segundo Alexandre Oliveira,
estes jovens do 11º ano escolar,
vão desenvolver e acompanhar

projetos científicos que só podem
“abrir horizontes” e quando
regressarem a São Miguel “já não
serão os mesmos”.

“Este programa vai promover o
sucesso, promover jovens com es-
pírito aberto e critico”, afirmou o
Presidente do Conselho Executivo
da ESL ao Jornal Diário da Lagoa.
Este primeiro ano é um ano de
experiência, mas a vontade da
escola será de continuar o projeto
nos anos seguintes caso possam
contar novamente com o apoio da
autarquia, pois “dá um sentido di-
ferente a este tempo livre”
durante as férias escolares.

Para Alexandre Oliveira, o ba-
lanço do ano escolar 2015-2016 é
bastante positivo, tanto a nível dos

resultados obtidos como pelo
envolvimento geral dos alunos.
Sendo que a “chave” desse
sucesso, vem de um trabalho de
anos, com uma “escola ativa,
empenhada, envolvida e compro-
metida” por parte dos alunos, pro-
fessores, funcionários e pais.

Finalmente, o Presidente do
Conselho Executivo, salientou
toda a importância do envolvi-
mento das instituições do Conce-
lho e da autarquia lagoense na
educação dos alunos que serão os
“cidadãos do Concelho”.

DL/AS

Edifício da Escola Secundária de Lagoa, escola que tem habituado os lagoenses a excelentes resultados no panorama regional e nacional.
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“Lagoa Stage” recoloca a Lagoa no mapa do automobilismo
O Parque de Ciência e Tecnolo-

gia de São Miguel - Nonagon, na
Lagoa foi palco da prova especial
“Lagoa Stage”, um circuito em as-
falto, que terá honras de abertura
do Azores Airlines Rallye em 2017.

A classificativa, que este ano
teve o seu ensaio, no âmbito do
Lotus Rally 2016, que decorreu re-
centemente, tendo sido a Lagoa o
centro nevrálgico deste rallye. 

O Lotus Rallye realizou-se nos
dias 23 e 24 de julho tendo o
“Lagoa Stage” sido uma prova es-
pecial que, apesar de não ter con-
tado para a classificação do
mesmo, foi um verdadeiro mo-
mento de espetáculo e que serviu
de apresentação dos pilotos mi-
caelenses.

A dupla Ricardo Moura/ Sancho
Eiró foram totalistas no Lotus Ral-
lye 2016. Moura e Eiró venceram
todas as classificativas, assim
como a prova espetáculo “Lagoa
Stage”.

Ao volante do Ford Fiesta R5, Ri-

cardo Moura fez um total 43:36,05
minutos as oito classificativas
deste Lotus Rallye.

Em segundo lugar ficou a dupla
Luis Miguel Rego/ José pedro Silva,
também em Ford Fiesta R5, a 57,5
segundos de Moura, com um total
de 44:34,0 minutos.

Em terceiro lugar ficou a dupla
Hugo Mesquita/ Filipe Gouveia,
com o Mitsubishi Lancer Evo IX, a
4:23,8 minutos do primeiro lugar,
com um total de prova de 48:00,3
minutos.

O Lotus Rallye foi a quarta prova
do Campeonato dos Açores de
Ralis, num modelo muito com-
pacto, uma extensão total de
168.84 km, tendo sido percorridos
62,34 km de provas especiais cro-
nometradas, em apenas dois dias. 

A prova contou com duas pas-
sagens por quatro troços: Soluções
M; Remédios - Água de Pau; Vere-
das - Achada das Furnas e Monte
Escuro - São Brás. 

Os três primeiros classificados do Lotus Rallye 2016. Fotos: DL

Num balanço à realização deste
Lotus Rallye e à especial Lagoa
Stage, em declarações aos Jornal
Diário da lagoa, a Presidente da
Câmara Municipal de Lagoa, que
havia lançado o desafio ao Grupo
Desportivo Comercial para a reali-
zação desta prova, disse que se
comprovou assim que existem
condições excecionais, na Lagoa,
para uma prova deste género. 

Segundo a edil, são condições de
segurança para os espetadores
assim como para a circulação au-
tomóvel, sendo uma presença me-
recida da Lagoa no Azores Airlines

Rallye.
Cristina Calisto Decq Mota, que

falava momentos antes da entrega
dos troféus aos vencedores desta
prova, aproveitou ainda para re-
cordar que o desporto automóvel
tem um grande interesse de cap-
tar público para outras áreas,
como sejam o turismo e/ou eco-
nómica.

A integração da Lagoa na prova
máxima do desporto automóvel
na região é de resto uma preten-
são de há muito dos lagoenses,
principalmente dos amantes do
desporto automóvel.

Para António Andrade, Diretor
de Provas do Grupo Desportivo
Comercial, o balanço da especial
“Lagoa Stage” é bastante positivo,
ficando garantida a sua realização
em 2017 no Azores Airliens Rallye.

Segundo referiu ao Diário da
Lagoa, esta é uma prova que só
pode deixar orgulho pela sua rea-
lização na Lagoa, concelho que
muito deu também ao desporto
automóvel regional.

“Queremos aproveitar as condi-
ções existentes na Lagoa para a
abertura do Azores Airlines Rallye
do próximo ano”, referiu.

O balanço é extremamente positivo

Prémio entregue aos vencedores da especial “Lagoa Stage.

A prova contou com a presença de pilotos lagoenses
Henrique Moniz regressou aos

ralies, após uma paragem de dez
meses, ao participar no Lotus Ral-
lye 2016, prova que teve na Cidade
de Lagoa o seu centro nevrálgico.

Henrique Moniz e Diogo Lima,
com o Citroen DS3 R3T, foram
quintos à geral, com um tempo de
48:44,1 minutos, a 5:07,6 minutos
do primeiro classificado.

No regresso o piloto  lagoense
fez um balanço positivo. A dupla
acabou por vencer o grupo RC3.

Contudo, alguns episódios que
ocorreram neste rallie leva a que o
piloto lagoense tenha decidido
que dificilmente voltará a correr
nos Açores.

O objetivo passa agora por con-
cretizar o sonho de poder correr
no continente português.

Por outro aldo, o piloto lagoense
Augusto Ponte regressou também
aos ralies após um interregno de
três anos. Já com 24 anos de ralies,
Augusto Ponte voltou a correr em
casa, agora ao volante do Toyota
Corolla T Sport.

A dupla Augusto Ponte e José
Medeiros foi a última a ir para a
estrada tendo terminado o ralie
com um tempo total de 59:11,7
minutos, a 15:35,2 minutos do pri-
meiro lugar.

Augusto Ponte que, apesar de
uma avaria mecânica durante a
manhã, conseguiu recuperar o
Toyota Corolla T Sport para poder
terminar esta prova que teve o seu
centro nevrálgico na Cidade de
Lagoa.

A dupla lagoense foi 11º à geral

tendo subido ao pódio com o ter-
ceiro lugar nos VSH 2RM. 

No final, em declarações ao Jor-
nal Diário da Lagoa, dizia ser um
homem satisfeito por voltar a ver
uma prova de ralie na Lagoa.

Augusto Ponte disse esperar que,
depois da realização desta prova,
outras se possam seguir neste
concelho.

Quem correu em casa foi tam-
bém o navegador Fernando Jorge,
ao lado de António Moniz em
Renault Clio 16V.

A prova não terminou como de-
sejado, uma vez que a dupla não
terminou o rallye devido a uma
avaria mecânica, ainda durante a
manhã de provas.

DL
Henrique Moniz e Augusto Ponte em prova.

Fotos: CML

Fotos: DL
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O Circo Dallas esteve recente-
mente na Cidade de Lagoa, tendo
realizado os seus últimos espetá-
culos, na ilha de São Miguel, ilha
em que permaneceu desde feve-
reiro deste ano.

Para o diretor do Circo, a felici-
dade é grande quando o público
adere ao espetáculo, pois na reali-
dade, a luta é diária para “tentar
levar a alegria do circo a todos os
cantos das ilhas”.

“Nós tentamos ir a todas as
ilhas, é complicado porque é
muito material e são muitas viatu-
ras para deslocar. Vamos tentar ir
a todas as ilhas, mesmo as mais
pequenas porque também mere-
cem que o circo vá até elas”, adian-

tou Renato Dallas ao Jornal Diário
da Lagoa.

Felizmente, o Circo Dallas pôde
contar com o apoio de várias
autarquias na Ilha de São Miguel,
nomeadamente com o apoio da
Câmara Municipal de Lagoa, que
permitiu a vinda do circo até à
cidade lagoense, pois “sem apoios
é impossível trazer uma compa-
nhia de circo aos Açores”.

Renato Dallas demonstrou, por
outro lado, a sua tristeza e dificul-
dades de manter um circo.
“O circo deixou de fazer parte da
cultura portuguesa porque infeliz-
mente os políticos retiraram o
circo da cultura e a partir daí, o
circo, com o pouco que tinha, tam-
bém deixou de o ter”.

Circo na cidade para alegria das crianças e graudos

Artistas do Circo Dallas em atuação na ilha de São Miguel.

“Andamos com a “casa às cos-
tas” e tentamos levar a alegria e a
magia do circo a todos os açoria-
nos, sendo um grande risco. “Arris-
camos tudo e viemos até aos
Açores.

Com um elenco entre adultos e
crianças de 19 pessoas, o Circo
Dallas tem muitos gastos, tanto a
nível de material, dos animais,
como dos artistas.

No entanto, apesar das diversas
atrações e atenções existentes
hoje em dia, o Circo continua a
mover as pessoas. Primeiro por-
que para os pais é uma forma de
relembrar a sua infância e para os
mais novos é a maneira de desco-
brir a magia do circo.

O Circo Dallas “é um espetáculo
preparado para adultos e crianças,
para todas as idades”, sendo que
na Madeira, a espetadora mais
idosa tinha 104 anos, o que pro-
porcionou um grande momento
de “orgulho” para Renato Dallas.

Em três décadas de existência,
desde 1982, que de geração em
geração, o Circo Dallas encanta
com magia, diversão e acrobacias
todos os seus espetadores.

DLFotos: João Freitas |  fotografojoaofreitas@yahoo.com
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As quatro estações do ano

Primavera
Sou a mais bonita das primas
Que em verdade diz a vocês
Trago comigo lindas rimas
Para cantar com esses três

Verão
Leve um ano a tua espera
Doze meses doze passos

Até que chegues primavera
Para te ter nos meus braços

Outono
A primavera e o verão

Trazem o tempo mais quente
Os dois deram a mão
Para alegria da gente

Inverno
Olhem Olhem o Outono

Que se faz ser meu amigo
Deixa-me ao abandono

Para eu sofrer tal castigo

Primavera
Não te faças de amor terno

Inverno toma juízo
Tu podes ir pró inferno
Que só causas prejuízo

Verão
Não andas ao abandono

Tens pouca simpatia
Ao teu lado tens o outono
para te fazer companhia

Outono
Na verdade vos digo então

Sou macho com amor paterno
De um lado tenho o verão
Do outro tenho o inverno

Inverno
Cantar assim quem-me dera

Sopro a voz com furor
Eu namoro a primavera
Que por ela sinto amor

Primavera
Não te namoro então

És feio e traiçoeiro
Eu vou escolher o verão

Para ser meu companheiro

Verão
Prima encosta-te a mim

Com teu amor verdadeiro
Eu cuido do teu jardim

Porque sou bom jardineiro

Outono
Sou outono tenho carinho

Vos amo a todo o momento
Por isso vou ser padrinho 

Deste lindo casamento

Inverno
Eu até te dou o dote

Para mostrar que sou cortês
E serei o sacerdote

Pronto para casar vocês

Primavera
Sou mulher linda e caprichosa

Florida de amor eterno
Muito alegre e cheirosa

Que abandona o inverno

Verão
Vera minha companheira

Mãe de qualquer flor
Fica sempre a minha beira
Que cuido de ti com amor

Outono
Eu semeio como um herói
Na época que eu abraço

O inverno sempre destrói
Quase tudo aquilo que faço

Inverno
Já que me deixas sozinho

Outono a todo o momento
Nem tu serás o padrinho

Nem eu faço o casamento

Primavera
Sou alegre e verdadeira

Mãe de qualquer flor
Vou ser sempre mãe solteira

Nos braços do meu amor

Verão
Escuta Vera este verão

Rainha das mães solteiras
Te dou sempre meu coração

Em qualquer altura que queiras

Outono
Verão vais sentir magoas

Já não vais ter mulher
E eu é que trago as aguas

Faço delas o que quer

Inverno
Mas não te ponhas a rir

Outono sem teres abrigo
Porque te posso destruir

Com o vento que trago comigo

Primavera
Sou uma Princesa elegante

Gerando sempre lindas flores
Prometo ser sempre verdejante

Nas nove ilhas dos Açores.

João Silvério Sousa

Verdades que custam ouvir

Com o aproximar das eleições legisla-
tivas regionais, o Governo Regional do par-
tido socialista, não se poupa a esforços,
nem a dinheiro, para passar a mensagem
de que vivemos num paraíso, graças ao
seu “reinado” que já dura há 20 anos.
Na verdade, por muito que se tente tapar
o sol com a peneira e distrair as pessoas
com “pão e circo” há verdades que são
inquestionáveis e que são o resultado des-
tes desastrosos 20 anos de governação
socialista.

As estatísticas não mentem e informam-
nos que os Açores é a região dos pais, que
ocupa o último lugar ao nível do desenvol-
vimento económico e da coesão social. 
Ficamos a saber que 57% das famílias aço-
rianas têm rendimentos mensais inferiores
a 530 euros. Mas pior ainda, é que mais de
dois terços destas famílias, recebem
menos de 350 euros mensais. Ou seja,
grande parte das famílias açorianas tem de
viver com 10 euros por dia, para pagar ali-
mentação e outros bens e serviços de
primeira necessidade, que garantam a sua
sobrevivência.

Talvez por isso, os Açores lideram a nível
nacional, a chamada “pobreza persis-
tente”, dado que ao longo dos anos esta
situação tem vindo a manter-se até a agra-
var-se.

Somos a região do país, onde se paga
mais Rendimento Social de Inserção. 

7% da população açoriana recebe este
apoio social. Este rendimento, dado que é
pago pelo governo da república, parece
não preocupar o governo regional, que em
vez de trabalhar para diminuir a percenta-
gem de famílias beneficiarias, fomenta
ainda mais a sua atribuição, usufruindo
assim de uma forma barata de garantir
votos.

Claro que, esta falta de jeito do atual
governo regional para resolver os proble-
mas de natureza económica, bem como a
ausência de uma estratégia que crie con-
fiança nos operadores, origina uma grande
crise nas famílias, mas também nas em-
presas.

Neste momento, mais de 60%, das
empresas agrícolas, então à beira da falên-
cia. Como todos sabemos a agricultura é
um sector chave para a economia dos Aço-
res. Com estas situações de falência anun-
ciada, na maioria destas empresas, o mais

provável é esperar que a breve prazo, uma
enorme quantidade de pessoas vá parar a
uma situação de desemprego, engros-
sando assim, a já longa lista de desempre-
gados que temos.

Na verdade, por muito que se tente co-
locar os jovens em cursos de formação,
para reduzir as listas de desempregados,
por muitos programas de fomento do em-
prego que se criem, os Açores continuam
a ser o sitio do pais, onde existe maior
desemprego jovem.

Basta observar que um em cada quatro
jovens açorianos, com idades compreen-
didas entre os 18 e os 24 anos, não tem
emprego, não está a frequentar nenhuma
escola e também não está a frequentar
qualquer curso de formação profissional.

Esta ausência de ocupação dos mais jo-
vens está muitas vezes na origem de fenó-
menos menos bons. E são estas situações
menos boas que, infelizmente, os Açores
lideram, em relação às restantes regiões
do país.

Somos a região do país onde é maior o
consumo de drogas. Somos líderes nacio-
nais no consumo de bebidas alcoólicas,
somos líderes nacionais na gravidez na
adolescência.

Mas há mais, somos também “os maio-
res” do país na violência doméstica e no
abuso sexual.

Na área da educação, somos líderes des-
tacados a nível nacional, em analfabe-
tismo da nossa população. Somos também
líderes no abandono escolar e claro,
somos também os maiores no insucesso
escolar.

Na saúde, Somos os últimos no acesso
aos cuidados primários de saúde. Mais de
55.000 açorianos não têm médico de fa-
mília.

Somos últimos no acesso às listas de es-
pera das cirurgias – mais de 10.000 açoria-
nos estão em lista de espera. Claro que
com este cenário era inevitável outro tipo
de liderança. Somos a região do Pais onde
se morre mais cedo.

Somos também os últimos em partici-
pação eleitoral, graças certamente à falta
de esperança que as pessoas têm no
futuro. No entanto, isto pode ser uma
oportunidade.

Se os açorianos quiserem, podem, em
outubro próximo, através de uma partici-
pação maciça nas eleições que se vão rea-
lizar, alterar o atual estado de coisas nos
Açores e dar uma nova oportunidade à
nossa região.

Quem deixou a região neste estado, não
merece continuar a governar. Somos hoje
os últimos do país e da Europa.

Quem não conseguiu resolver nenhum
destes problemas em 20 anos, não será
agora que vai conseguir resolve-los. 

Há verdades que custam a ouvir, mas são
verdades inquestionáveis.

Rui Menezes
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O Clube Operário Desportivo já
prepara a próxima época despor-
tiva, sendo que os jogadores re-
gressaram ao trabalho em julho.
Uma equipa que se apresenta re-
novada, depois de várias saídas re-
gistadas no final da última época.

A equipa técnica apresenta-se
renovada face à época transata.
André Branquinho mantém-se
como treinador principal do Ope-
rário, sendo auxiliado pelo adjunto
Nelo, que terminou a sua carreira
de jogador exatamente na Lagoa,
assim como Hélder Neto (ex-Ideal)
que é o treinador de guarda-redes.

André Branquinho diz mesmo
estar convencido que que será
uma equipa técnica que terá muita
paixão pelo seu trabalho, muita
vontade, espirito, sacrifício e am-
bição de fazer o melhor em prol da
grande instituição que é o Operá-
rio.

O jovem treinador, que foi ad-
junto de Francisco Agatão durante
três anos, irá assim fazer a sua
quarta época como treinador prin-
cipal do Operário, tendo tido nes-
tes últimos três anos Nelson Silva

e Pedro Teixeira a seu lado.
Na hora de saída dos adjuntos,

Branquinho aproveita para agra-
decer a prestação de todos eles.

Quanto à nova época que se avi-
zinha, o técnico fabril diz que esta
está a ser preparada, onde se re-
gista a saída de vários jogadores, o
que diz ser o normal funciona-
mento de uma equipa.

Segundo adianta ao nosso jor-
nal, haverá uma renovação na
equipa, mas fica a garantia e a
confiança de que o Operário irá
novamente atingir os seus objeti-
vos na próxima época.

André Branquinho referiu ainda
que “garanto aos adeptos e simpa-
tizantes que o Operário será uma
equipa competitiva, uma equipa a
lutar sempre pela vitória, a olhar
olhos nos olhos nos adversários,
dentro das limitações orçamentais
a equipa irá ser motivo de orgulho
para os adeptos e terá a missão de
honrar a camisola ao máximo das
capacidades”.

Em declarações ao Jornal Diário
da Lagoa, Branquinho recordou
que, em relação à época transata,

tirou muitas ilações e aprendeu
muito. “Foi uma época que me fez
crescer mais como treinador,
aprendi muito, o que se deve fazer
e especialmente o que não se
deve fazer”.

Segundo o jovem treinador, para
atingir sucessos há que ser mais
objetivos, mais fortes, mais orga-
nizados, mais comprometidos,
mais exigentes, sendo que a época
que findou, acabou por ser uma
grande lição a este nível.

Operário quer manter-se igual a si próprio

Torneio de Veteranos “Loriberto Arruda” em Água de Pau

Algumas imagens do torneio realizado em Água de Pau, nomeadamente com a entrega dos troféus às equipas participantes.

Fotos: DR

Isto numa altura em que os ve-
teranos do Santiago participaram
num torneio realizado no conti-
nente português, mais concreta-
mente em Vila Nova de Gaia.

Assim, a convite do Canelas FC,
equipa que em 2015 esteve em
São Miguel, os pauenses participa-
ram no VIII Encontro de Veteranos
que decorreu durante os festejos
do São João.

Neste torneio participaram,
além do Canelas e do Santiago, a
equipa de veteranos de Paços de
Brandão e da Quinta de Lobos.

A comitiva do Santiago foi de
17 jogadores entre os quais Octá-

vio Cabral, o presidente do clube
pauense, jogador e organizador
dos veteranos.

Ao Jornal Diário da Lagoa re-
vela serem estes momentos de
dar vida ao desporto, de amizade
e de convívio.

Algumas imagens da participação do Santiago no Torneio em Vila Nova de Gaia.

O plantel do Operário conta
atualmente com vinte jogadores.
Na baliza, a equipa da Lagoa man-
tém Rodrigão, sendo reforço Hugo
Viveiros que vem do Sacavenense.    

Na defesa André Branquinho
conta com Hugo Ventosa (ex-Fa-
rense), Tomás (ex-1º Dezembro),
Paulo Renato (ex-SJ Earthquakes),
João Jesus (ex-Pedras Rubras),
Diogo Félix (ex-U.Micaelense),
Mário Prenda (ex-Santiago), Wel-
don (ex-Avai – Brasil), mantendo
Hugo Simões e Jorginho.

Como médios, o Operário man-

tém Abudu, Dani, Álvaro e Caloura
(ex-juniores), assim como reforça
com Gonçalo Reyes (ex-Marítimo
B).

Como extremos os fabris con-
tam com homens da casa, desde
logo Patrício, Mário Prenda e Ri-
cardo Varão (ex-juniores).

A  ponta de lança, os farbis con-
tam com Fábio Gomes (ex-Serta-
nense).

André Branquinho espera rece-
ber em breve mais três reforços,
um médio defensivo e dois extre-
mos .

Primeiro treino da equipa no Municipal da Lagoa, já com o novo sintético. Foto: DL

O Campo de Jogos Municipal Mes-
tre José da Costa Leste, em Água de
Pau, recebeu o Torneio de Futebol de
Veteranos Loriberto Arruda.

Numa organização dos Veteranos
do Santiago FC participaram, para
além da equipa da casa, as equipas
do U. Micaelense, o S.C. Ideal e o Ri-
beirinha.

O U.Micalense foi o vencedor do
torneio com nove pontos, seguido do
Ideal com quatro, o Santiago em ter-
ceiro com três pontos e o Ribeirinha
em quarto lugar com um ponto.
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I Festival dos Inhameiros superou todas as expetativas

A Associação Filhos da Terra
(AFT), em parceria com a Câmara
Municipal de Lagoa, organizaram
nos dias 16 e 17 de julho, a pri-
meira edição do Festival dos Inha-
meiros, na Freguesia da Ribeira
Chã, concelho de Lagoa.

Com o intuito de promover a
gastronomia local, com os saboro-
sos inhames da Ribeira Chã, mas
principalmente com o objetivo de
reparar a torre sineira da Igreja de
São José, sendo que todos os fun-
dos angariados durante o Festival
serão revertidos nesse sentido.

Segundo o Presidente da Asso-
ciação Sociocultural e de Desen-
volvimento Local – Filhos da Terra,

José Pacheco, o balanço não podia
ser “mais positivo” tendo tido
sempre “casa cheia”.

“Para uma primeira edição está
a superar todas as nossas espeta-
tivas e assim é bom. É sinal que
podemos avançar para o ano e po-
demos melhorar alguns aspetos
menos funcionais, mudar outros,
criar inovações”, salientou José
Pacheco ao Jornal Diário da Lagoa.

Assim sendo, este primeiro ano,
foi o ano de observação, para se
perceber se o Festival “funcionaria
ou não” e claramente será um Fes-
tival para continuar no ano
seguinte.

Pub.

A data coincide com o aniversa-
rio da grupo acústico Filhos da
Terra que, no “fundo, é a semente
de tudo isto” pois daí surgiu a cria-
ção da AFT. A única coisa que foi
alterada a meio da organização do
evento, foi o facto da angariação
dos fundos ser a favor da repara-
ção da torre sineira e não para a
Associação. E assim, todos os
anos, os fundos angariados pelo
Festival dos Inhameiros terão o
propósito de ser “a favor da terra”.
Seja para o desporto, para a cul-
tura, para o social ou para o patri-
mónio, os fundos angariados serão
para contribuir para “o que faz
falta na nossa terra ou o que faz
falta reparar”.

Para José Pacheco, “mais impor-
tante do que o dinheiro são as

pessoas e o objetivo destes even-
tos é de unir a comunidade que já
tem um passado histórico de
união”.

Dando assim uma continuidade
à obra e à visão que o Pe. João
Caetano Flores teve “em relação
àquilo que podia ser a Ribeira
Chã”, a lógica que a Associação Fi-
lhos da Terra, pretende continuar
é uma visão do presente virada
para o futuro e não para o pas-
sado.

Finalmente, o propósito e prin-
cipal objetivo do presidente da
AFT é de transmitir o saber às ge-
rações mais novas, para “eles
aprenderem” e depois poderem
dar “continuidade”.

DL/AS

Foto: CML

Algumas imagens do do festival que levou mais de um milhar de pessoas à Ribeira Chã.

A música foi uma constante a par da boa gastronomia e artesanato.
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Atividade da esquadra da PSP de Lagoa
No âmbito da atividade policial recordamos, neste

quadro, algumas das ações desenvolvidas pelos ele-
mentos da Esquadra da PSP de Lagoa, e divulgada atra-
vés do relatório diário do Comando Regional da PSP.
.    Ressalvamos que estes são dados que não refletem
a totalidade da atividade dos elementos desta esqua-
dra.        

04JUL16 - Na sequência de diligências de investigação,
foram apreendidas 09 pedras de basalto, pertencentes a

uma mó de moinho de água, dadas como furtadas do inte-
rior de uma residência, tendo sido identificados
dois indivíduos, do sexo masculino, suspeitos da autoria dos
factos.

11JUL16 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino,
de 38 anos, por condução de um veículo, sob a influência
de álcool, com uma TAS de 2.91 g/l. 

19JUL16 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino,
de 36 anos, por condução de um veículo, sem habilitação
legal.

Freguesia de Nª Sª do Rosário 

Maria dos Anjos
Nasceu: 01-01-1928
Faleceu: 29-06-2016

NECROLOGIA

Freguesia de Nª Sª do Rosário 

Maria do Carmo Pereira Soares Anjos
Nasceu: 18-09-1935
Faleceu: 10-07-2016

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Mario Jorge Pereira
Nasceu: 29-07-1950
Faleceu: 19-07-2016

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Ana Isabel Henrique Cordeiro Bernardo
Nasceu: 17-08-1968
Faleceu: 22-07-2016

Freguesia de Nª Sª do Rosário 

Manuel Francisco da Silva 
Nasceu: 10-09-1942
Faleceu: 22-07-2016

Vila de Água de Pau 

Maria Natália Tavares Pacheco 
Idade: 89 anos
Faleceu: 13-07-2016
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Mais conteúdos em:

Graças a Deus sempre tive a opor-
tunidade de abraçar e de ser abraçado.
Por vezes, tenho de saber esperar, e se
é para acontecer, mais tarde ou mais
cedo acontece. Também é verdade que
vou adiando alguns abraços… infeliz-
mente, mas de todas as vezes não há
forma mais bela e libertadora de dar e
receber afetos do que um abraço.

Ultimamente, tenho pensado muito
nas pessoas que nunca foram abraça-

das, naqueles que não são capazes de
abraçar ninguém, nos outros já se es-
queceram deste sublime gesto em que
quatro braços se dispõem a entrelaçar
dois corações, duas vidas, num só mo-
mento, capaz de nos fazer acreditar
que não existe nada, nem ninguém
para além daquele abraço.

No outro dia rezava assim: Senhor
crucificado, eu que conheço a gran-
deza do teu eterno abraço, a grandeza
de um abraço do meu próximo, nem
sempre te sou fiel, nem sempre con-
sigo amar o meu próximo como devia,
como sou capaz de exigir fidelidade e
amor dos que não conhecem tamanha
grandeza? Se para mim é difícil ser pes-
soa e cristão, quão difícil será para
aqueles que não abraçam, nem são
abraçados?

Um abraço é a expressão máxima
dos afetos, mas não a única. Sei que
não nos exprimimos todos da mesma
forma, provavelmente nem todos reco-
nhecem a importância de um abraço,
contudo é indiscutível que sem afetos
é impossível ser-se equilibrado e feliz.

Por isso, lamento que atualmente

alguns continuem mais preocupados
em educar para a sexualidade do que
para os afetos. É necessário educar
para a sexualidade, mas como sendo
uma das muitas dimensões dos afetos,
porque quando se educa para os afetos
estamos naturalmente a educar para a
sexualidade, mas o contrário pode não
acontecer. 

Há medida em que envelheço, tenho
menos certezas, mas ainda tenho algu-
mas e uma delas é que a educação
para os afetos é primordial para a
nossa felicidade, porque de pouco nos
serve sermos sábios académica ou pro-
fissionalmente, por exemplo, se não
nos soubermos relacionar uns com os
outros.

O meu desafio diário é procurar ser
assertivo e coerente no modo como
me relaciono com o meu próximo.
Como nunca consigo atingir o último
nível deste desafio, no final de cada
dia, volto sempre ao primeiro nível, ao
dos principiantes, mas como quero
passar de nível, preciso sempre do teu
abraço!

Preciso de um abraço!

Pe. Nuno Maiato

Freguesia do Cabouco

Maria Eduarda de Medeiros Mota 
Nasceu: 05-06-1934
Faleceu: 22-07-2016Restauração é o melhor que a Lagoa tem para oferecer

Freguesia da Ribeira Chã

Vitorino Amaral 
Nasceu: 
Faleceu: 15-07-2016

Para o Presidente do Nú-
cleo de Empresários da
Lagoa (Nelag) e empresário
da restauração, “qualquer
evento é bem-vindo para a
cidade de Lagoa”.

Falando à Rádio Lagoa,
Norberto Ponte referiu que
“a Lagoa não tem muitas ân-
coras turísticas, nós temos
essas lacunas, por isso qual-
quer evento, como o Festival
Lagoa ComVida, o Lagoa

Bom Porto ou até mesmo a
Festa do Divino Espírito
Santo em Água de Pau, tudo
importante”.

Segundo recordou, a autar-
quia tem como principal ob-
jetivo desenvolver o seu
tecido empresarial, na área
turística e tecnológica,
tendo uma restauração de
excelência no concelho
lagoense.

Para Norberto Ponte, a res-

tauração na Lagoa é o me-
lhor que o concelho tem
para oferecer, salientando a
falta de pontos turísticos no
concelho.

No que diz respeito a uma
formação turística, o Presi-
dente do Nelag destacou a
falta de uma escola de for-
mação a nível geral porque
“a Lagoa é o único Concelho
da Ilha que não tem uma es-
cola de formação, o que é

uma lacuna atualmente”.
Segundo Norberto Ponte,

o Núcleo de Empresários da
Lagoa e os seus empresários
continuam unidos, com o
apoio dos empresários
lagoenses mas também
“temos que passar por essa
crise” com falta de verbas e
obtendo constantemente
respostas negativas aos pro-
jetos enviados para o Go-
verno Regional dos Açores.
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PASSATEMPO HORÓSCOPO DE AGOSTO
Carneiro (21/3 a 20/4)

A vida afetiva anuncia uma grande
renovação e poderá alcançar estabilidade
se evitar atitudes irrefletidas ou impulsivas.

A nível profissional, acreditando e per-
sistindo, tem ao seu alcance os mecanismos
necessários para transformar as situações.

Touro (21/4 a 21/5)

A vida afetiva, embora com
alguma lentidão, evolui positivamente a
partir de um relacionamento sem rotinas
nem posses impróprias.

A nível profissional terá de se esforçar
muito mais no trabalho para atingir os
resultados pretendidos e vivenciar estabili-
dade. 

Gémeos (22/5 a 21/6)

A vida afetiva indica alguma insta-
bilidade e para encontrar harmonia precisa
afastar ideias superficiais, incoerentes e
egocêntricas.

A nível profissional estão favorecidas as
áreas relativas aos estudos, trabalhos inte-
lectuais e contatos com pessoas “estrangei-
radas”.

Caranguejo (21/6 a 23/7)

A vida afetiva em risque de rutura
não permite manter desentendimentos
nem ocultar emoções, por conseguinte,
atue corajosamente.

A nível profissional a conjuntura é muito
favorável, por conseguinte, preste atenção
a todos os acontecimentos e aceite novos
projetos.

Leão 24/7 a 23/8)

A vida afetiva progride com maior
fluidez e melhorando as suas qualidades,
pode consolidar certas relações desarmoni-
zadas.

A nível profissional é crucial agir com
calma e semeando a justiça poderá colher
justas soluções para as suas complexas
questões.

Virgem (24/8 a 23/9)

A vida afetiva marca um período
em que alguém especial precisará da sua
ajuda e prestará auxílio com elevado
sentido de    solidariedade.

A nível profissional poderá obter ganhos
inesperados e solidificar projetos vantajo-
sos, que contribuem para o sucesso na
carreira.

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva reflete a dualidade
da sua personalidade, mas, tente manter o
equilíbrio entre a sensibilidade e a excessiva
racionalidade.

A nível profissional, com grande estraté-
gia e magnetismo, vai obter bons resultados
e nalguns casos terá de ser mais firme.

Escorpião (24/10 a 22/11)

A vida afetiva mais agradável
afasta dúvidas e receios sentimentais, aliás,
atravessa uma fase de grande segurança
emocional.

A nível profissional não desperdice opor-
tunidades e, com a paciência aliada à dedi-
caçao, os resultados globais serão muito
positivos.

Sagitário (23/11 a 21/12)

A vida afetiva apresenta novos
contactos que abrem horizontes que pode-
rão trazer-lhe conhecimentos e excitantes
experiências.

A nível profissional uma postura simul-
taneamente segura, justa e sábia contri-
buirá para aprofundar ideias e obter
proveitos.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

A vida afetiva aponta algumas ten-
sões e certas relações tornam-se dececio-
nantes, contudo, nunca fuja à verdade dos
factos.

A nível profissional não tente lidar com
as situações apenas à sua maneira, a
opinião dos outros também é certamente
importante.

Aquário (21/1 a 19/2)

A vida afetiva promete excelentes
desfechos e novos conhecimentos poderão
frutificar de forma bastante surpreendente.

A nível profissional os acontecimentos
promovem evoluções imprevisíveis, entre-
tanto, aborde as situações com realidade e
frontalidade.

Peixes (20/2 a 20/3)

A vida afetiva algures perturbada
poderá impulsionar algumas ruturas que
serão dolorosas, mas vão abrir-se boas
perspetivas futuras.

A nível profissional procure dar passos
seguros para o seu futuro.

Vai ter a fé necessária para proceder às
modificações na carreira.

Descubra as dez diferenças.

Labirinto: Descubra o caminho correto.

Soluções do passatempo do mês de julho de 2016
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Há um ano ...

Exatamente há um ano,
o Jornal Diário da Lagoa dava
destaque  a uma coleção
particular, intitulada de
“Shophia’s House”, onde os
visitantes são levados por
um mundo de sensações.
Um espaço onde se poderá
encontrar os mais variados
artigos de coleção. Outro dos
destaques de agosto de 2015
foi relacionado com o inter-
câmbio de judo que trouxe,
até São Miguel, judocas de
várias zonas do aís e do es-
trageiro, merecendo foto de
primeira página tirada na
Cidade de Lagoa. As Noites
de Verão e as festas da
Matriz também mereceram
destaque com algumas ima-
gens. Por outro lado, falou-se
ainda sobre a mesa redonda
promovida pelo Expolab,
sobre o tema “Incineração:
Problema ou Solução?”. Em

agosto de 2015 demos des-
taque ao primeiro aniversá-
rio do Clube Desportivo de
Agua de Pau, que foi consti-
tuído em 5 de outubro de
2014. 

Ainda no deporto desta-
que para o encerramento da
modalidade de futsal no
Clube Operário Desportivo.

Na última página falou-se
da Santa Casa da Misericór-
dia de Santo António de
Lagoa, que promoveu uma
festa tradicional intergera-
cional na sua Quinta implan-
tada nos terrenos da Aldeia
Social da Santa Casa, assim
como da colaboração do
Lions Clube de Lagoa (Aço-
res) com o Lions Clube de
Rabo de Peixe no acolhi-
mento a uma comitiva musi-
cal do Estado da Baviera
(Alemanha) que se deslocou
à Ilha de São Miguel, em
setembro de 2015.

Pub.

Nos primeiros dias do mês de
julho, mais propriamente nos dias 2
e 3, decorreu na Lagoa das Sete
Cidades o Campeonato Regional de
Canoagem, nas modalidades de
velocidade (200m, 500m e 1000m) e
fundo (2500m), tendo o atleta do
Clube Náutico de Lagoa, José Dutra,
dominado as duas vertentes, sa-
grado-se campeão regional, no esca-
lão de Veteranos B.

Ainda pelo Clube Náutico de

Lagoa (CNL), Rui Dias foi vice-cam-
peão em ambas as vertentes, veloci-
dade e fundo, tendo Pedro Martins
alcançado o 3º posto na vertente de
fundo, ambos atletas do escalão
Veteranos A.

Neste campeonato estiveram pre-
sentes cerca de 70 atletas de várias
ilhas, nomeadamente dos clubes da
ilha Terceira, Pico, Faial e São Miguel.

Segundo fonte do CNL, a Canoa-
gem neste clube tem evoluído bas-

tante nos últimos anos, atraindo
entusiastas do desporto e da moda-
lidade, sendo a sua escola já uma
referência no concelho. Com cerca
de 15 atletas federados e com resul-
tados bastante positivos, o Clube
Náutico pretende ser também uma
referência no panorama regional.

DL/CNL

José Dutra sagra-se campeão de canoagem

No lugar dos Remédios celebrou-se a festa em honra de Nossa Senhora dos Remédios. As
pessoas desta localidade, da Freguesia de Santa Cruz, sairam à rua para celebrar.

O atleta do Clube Naval de Lagoa sagrou-se campeão regional de canoagem em Veteranos B.


