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Lagoa homenageia

Eng. João Leite Bettencourt

Homem exemplar, político de referência para a Cidade de Lagoa, bom proﬁssional e amigo do seu amigo, assim era o Eng. João Leite de Bettencourt.

Eleições Legislativas dos
Açores a 16 de outubro

Pub.
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24 de outubro é Dia
Municipal da Igualdade
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C. S. Cultural da Atalhada
com nova imagem
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Açorianos vão às urnas no próximo dia 16 para eleger
representantes na Assembleia Legislativa dos Açores

São treze as forças políticas que

se apresentam às eleições legislativas regionais dos Açores, a 16 de
outubro pelo círculo de São Miguel.
Nas próximas eleições regionais,
o círculo de São Miguel elege 20
deputados para a Assembleia
Legislativa dos Açores, mais um do
que em 2012.
Das várias listas apresentadas
várias são as que apresentam candidatos do concelho de Lagoa, e
alguns deles em lugares elegíveis.
Assim, nas listas do Partido Socialista surge Susana Goulart
Costa, atual vereadora na Câmara
Municipal de Lagoal.

Ao Jornal Diário da Lagoa disse
ter aceite este desaﬁo para poder
continuar a prestar um serviço público.
Nesta entrevista Susana Goulart
Costa recorda que, a nível de organização social, existem áreas fundamentais, entre elas a educação.
Segundo referiu, nesta área existem desaﬁos que estão a ser diagnosticados, e é importante haver
esse diagnóstico, quer do pré-escolar até à Universidade, esta última à qual está ligada há já 25
anos.
“É preciso saber as diﬁculdades
e os méritos da escola pública e é
importante fazer o diagnóstico de
quais são as grandes fragilidades
do ensino público nos Açores, mas
também os méritos, porque existem excelentes professores, há
projetos dentro das escalas que
são excecionais.”.
Tudo isto a par das questões da
cultura, do património, dos museus, dos projetos de turismo cultural, sendo estes também
questões de interesse, e neste
caso diz ser importante reforçar a
importância do património e da
cultura.
Surge ainda na lista do PS Frederico Sousa, atual Diretor Regional da Solidariedade Social.
Ao nosso jornal, defendeu que
a experiência que teve como Diretor regional da Solidariedade Social foi extremamente gratiﬁcante
e enriquecedora o que o leva a
acreditar num projeto como o do

partido socialista, e num executivo
que conseguiu perceber com rigor,
disciplina o peso da responsabilidade de representar os açorianos.

Segundo Frederico Sousa, “é
uma honra voltar a fazer parte das
listas do PS, sempre na perspetiva,
não pelo que foi feito, mas pelo
que ainda falta fazer. Acredito no
projeto, nas pessoas que compõem esta lista e na extrema conﬁança de que os açorianos irão
reconhecer o trabalho desenvolvido nos últimos quatro anos”.
O candidato lagoense reforça
que esta é uma área difícil e que
tem de ser trabalhada de forma
articulada com outros departamentos, no caso da saúde, educação, habitação.
Na lista do Partido Social Democrata são igualmente dois os candidatos lagoenses. António Vasco
Viveiros, ao Jornal Diário da Lagoa
disse ter aceite o desaﬁo do líder
do PSD Açores, numa primeira
fase, tendo feito parte do Gabinete de Estudos e posteriormente
na elaboração do programa do
partido, acabando por aceitar
igualmente o convite para ingressar na lista.

Sobre a atual situação regional,
António Vasco Viveiros num primeiro raciocínio, há que avaliar as
politicas que foram seguidas nos
últimos quatro anos, e essa avaliação é negativa, e numa fase seguinte há que pensar em
alternativas do ponto de vista das
politicas económicas e sociais.
O candidato lagoense a um lugar
no Parlamento Regional, diz ter a
certeza que, a serem aplicadas as
propostas social democratas, no
seu conjunto e nas varias áreas,
haverá uma mudança de rumo na
politica e nos resultados para os
açorianos a partir das eleições e
de um novo governo.
Também Catarina Borges, inde-

pendente, aceitou o desaﬁo lançado pelo líder do partido, considerando a sua integração nas listas
como mais uma esperança em
algo revigorante e que possa vir, se
os açorianos assim quiserem, melhorar a vida dos mesmos.
Apesar de ser candidata independente, recorda que a sua ideologia
é
desde
sempre
social-democrata e apoia publicamente o projeto traçado pelo
PPD/PSD para os Açores, caso
vença as eleições a 16 de outubro.
“Vinte anos de governação traz
sem dúvida vícios e acomodação
daí uma lufada de ar fresco seria
bom para mexer com todo o sistema”.

Diz ser necessário iniciar um
novo ciclo e o PSD/Açores tem
energia para tal com 80 por cento
das listas renovadas, constituídas
por pessoas de todos os concelhos
dando uma maior abrangência e
evitando situações de compadrio.
A candidata independente recorda algumas das necessidades
do concelho que passam por fomentar o emprego de uma forma
sustentada, junto das empresas,
revitalizar a agricultura dado às riquezas dos solos, criar roteiros turísticos para divulgação do
concelho dotando-o de infraestruturas que irão produzir riqueza,
para além das mais diversiﬁcadas
ações de carisma social, cultural e
desportivo(...). .
Já o Bloco de Esquerda apresenta
na sua lista de candidatos Tibério
Puim, responsável pelo Núcleo do
BE na Lagoa.
Ao Jornal Diário da Lagoa diz ter
aceite o desaﬁo, pelas convicções
políticas que defende e com que
se identiﬁca, mas acima de tudo
pelos açorianos, para dar-lhes voz
na defesa do que realmente necessitam e querem, uma vida melhor, mais estável, mais íntegra. Os
açorianos estão cansados de
serem apenas um número na sociedade.
Por outro lado Tibério Puim considera que, infelizmente, a Lagoa é
lembrada apenas de 4 em 4 anos,
ou seja, no último ano de cada
mandato do Governo Regional, e
os cidadãos da Lagoa habitam no

concelho sempre. “Não podemos
deixar, de forma alguma, que se
lembrem da Lagoa e das suas necessidades, apenas, de forma sazonal, mas sim de forma
contínua”, recordou.

Caso não seja eleito o também
responsável pelo Núcleo do BE de
Lagoa, refere que manterá contato
e ligação com os/as deputados/as
eleitos, sempre de forma a fazerlhes chegar as necessidades do
concelho e em conjunto, articular
e propor respostas a essas necessidades.
Também o CDS-PP apresenta na
sua lista por São Miguel uma candidata do concelho de Lagoa.
Trata-se de Sónia Câmara, que diz
acreditar no novo projeto para o
CDS-PP de São Miguel liderado
Ana Afonso.
“Trata-se de uma equipa multidisciplinar e a minha experiência
como autarca pode ajudar o CDSPP nestas eleições regionais. No
que toca ao Concelho de Lagoa
estou nas melhores condições
para identiﬁcar as nossas necessidades e trabalhar de perto com a
equipa para dar as melhores respostas. Estamos a trabalhar numa
lógica de futuro, todo o trabalho
não se vai esgotar na campanha,
mas sim prolongar-se no tempo
para que tenhamos soluções duradouras”.

Sónia Câmara entende que há
muito a fazer na Lagoa. “A Lagoa é
o terceiro maior concelho de São
Miguel. Temos muita margem
para crescimento. Quer na agricultura, quer nas pescas, quer no Turismo. Mas é preciso investimento
e dar conﬁança aos investidores.
Nós temos de ter a capacidade de
mostrar aos investidores e também aos Lagoenses que vale a
pena investir aqui”.
Quanto aos maiores problemas
com que se confronta o concelho,

Sónia Câmara recorda que o emprego e ocupação para os jovens
são duas das necessidades mais
importantes no concelho. Segundo refere, com o trabalho que
pretende o CDS fazer na captação
de investimento e identiﬁcação de
novas oportunidades para os Lagoenses, irão estar a apoiar o aparecimento de novos postos de
trabalho e uma renovada dinâmica para a economia.
O PPM é outra das forças políticas a incorporar nas suas listas
candidatos do concelho de Lagoa,
é o caso de José Pacheco, que diz
que após muitos anos afastado da
política, não era sua intenção voltar à política ativa. “(…) O projeto
de Paulo Gusmão e do PPM enquadram-se nesta minha postura.
A conﬁança que tenho no cabeça
de lista foi o que me convenceu,
caso contrário seria demasiado difícil verem-me de novo nas lides
políticas”.

Segundo o candidato, São Miguel tem sido muito penalizado
pela politica regional onde se misturam os bairrismos com os verdadeiros interesses das realidades e
dimensões de cada ilha. “A Lagoa
não é exceção a este comportamento politico e poderia ter muito
mais do que tem dos seus representantes parlamentares e governativos”, adianta.
O maior objetivo da sua integração na lista do PPM “é ser mais
uma voz em defesa da nossa ilha,
do nosso concelho de Lagoa e
muito especialmente da terra que
me adotou que é a pequena, mas
muito bonita Ribeira Chã. Mas a
visão que tenho nas áreas que melhor domino vão muito mais além
que um pedaço do território, o
meu contributo será sempre em
prol dos meus Açores”.
Quanto às restantes forças politicas, algumas não apresentam
candidatos do concelho enquanto
outras não foi possível apurar esse
facto.

Saiba mais sobre o que dizem
os candidatos, numa versão mais
extensa, no nosso site em:
www.diariodalagoa.com.
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Bom ano letivo

EDUCAÇÃO/ EBI LAGOA

Reforços ao nível
do 2º ciclo

Pretendendo melhorar os resultados

Começou um novo ano letivo e, com

ele, as famílias terão que retomar as rotinas abandonadas durante as férias de
verão. As crianças terão horários mais rígidos a cumprir, menos tempo de lazer, trabalhos escolares a realizar e muito para
aprender. É bom voltar à escola, rever os
amigos e conhecer caras novas.
No dia 12 de Setembro, pais e encarregados de educação dos alunos da educação Pré-escolar e 1º ciclo foram recebidos
nas sete EB1/JI que constituem a EBI de
Lagoa, pela respetiva coordenadora, enquanto que, os do 2º ciclo foram recebidos, no dia 13, pelo Presidente do
Conselho Executivo da Escola, em reunião
geral, tendo sido transmitidas informações

de caráter geral, relacionadas com o ProSucesso e com o papel que cada um dos
interveniente na educação deve assumir.
Tendo em conta que, tanto a escola como
as famílias pretendem o sucesso dos nossos alunos, temos que realizar um trabalho
colaborativo para alcançar esse objetivo.
No dia 14 de Setembro, dia do ProSucesso, todos os alunos foram recebidos na
escola, uns felizes por reverem os colegas, mas também expectantes pelo ano
letivo que agora começa, outros mais
apreensivos, principalmente os que ingressaram na escola pela primeira vez.

escolares dos nossos alunos, no presente
ano letivo, na EB 2, 3 Padre João José do
Amaral, surgem-nos algumas novidades.
Assim, os alunos com mais diﬁculdades ao
nível do Português poderão ser propostos,
pelo docente da disciplina, para oﬁcinas
de escrita,
leitura e oralidade, que funcionarão, separadamente, duas vezes
por semana (cada uma) e que trabalharão,
especiﬁcamente, as diﬁculdades apresentadas por cada aluno, procurando ajudálo a ultrapassar as suas diﬁculdades.
Haverá também uma oﬁcina de Matemática, de frequência facultativa, que terá
um carácter mais lúdico, e que pretende
desenvolver nos alunos o gosto pela disciplina.
A ﬁm de se poder dar mais apoio aos
alunos, funcionarão ainda, três vezes por
semana (segundas, terças e quintas feiras,
das 15:15 às 16:00h), salas de
estudo,
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que abrangerão as disciplinas de Português, História e Geograﬁa de Portugal, Inglês, Matemática e Ciências da Natureza e
que poderão ajudar os alunos a organizar
o seu estudo e a ultrapassar diﬁculdades
que surjam naquelas áreas curriculares.
A escola oferece, à semelhança dos
anos anteriores, outras atividades extracurriculares nas quais todos os alunos se
podem inscrever. Assim, à quarta feira,
funcionarão os clubes das Artes, Protecção Civil, Ambiente e Música e à sexta
feira o de Leitura e o do Empreendedorismo. Todas estas atividade pretendem
dotar os alunos de competências que vão
muito para além das aprendizagens nas diversas disciplinas, e que poderão contribuir para um aperfeiçoamento a nível
cultural, dos conhecimentos e das capacidades, proporcionando aos alunos um
crescimento formativo mais equilibrado e
mais completo.
Ana Páscoa

Educação Empreendedora
no 1º. Ciclo

Pelo terceiro ano consecutivo, na EBI

de Lagoa, nomeadamente, na EB1/JI Dr.
José Pereira Botelho, desenvolve-se um
projeto denominado “Educação Empreendedora: O Caminho do Sucesso!”, tendo
como coordenadora do mesmo, a docente
de 1.º ciclo, Mafalda Rosa.
Este Programa de Educação em Empreendedorismo é aplicado às escolas da
Região Autónoma dos Açores, sob responsabilidade da Direção Regional da Juventude, que tem como objetivo incentivar os
alunos e professores para a adoção de um
novo espírito de iniciativa e dinamismo
que expanda os seus horizontes futuros.
Também desperta e incentiva nos alunos,
o potencial empreendedor e a possibilidade de poder controlar o seu futuro, permitindo, a longo prazo, criar o seu próprio
emprego e contribuir, simultaneamente,

para a política ativa de emprego e para a
criação de riqueza na região.
Para ajudar os alunos desta faixa etária
a terem noção de empreendedorismo e
do que necessitam para serem empreendedores, bem como as suas características
temos uma aventura intitulada “A história
do Gaspar nos Açores”, personagem principal que os convida a participarem nas
suas aventuras, à volta das 9 ilhas dos Açores. Estas atividades, que serão quinze permitem preparar os discentes para o
momento alto deste projeto: a criação de
um negócio. Este ano letivo a turma a participar neste projeto é do 4º ano de escolaridade, turma E, da docente titular Isabel
Cortez.
A Coordenadora do Projeto
Mafalda Rosa
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Centro Social e Cultural da Atalhada celebra 19º aniversário
com apresentação de uma nova imagem

Na cerimónia participaram o Diretor Regional da Solidariedade Social e a Presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

O Centro Social e Cultural da

Atalhada assinalou o 19º aniversário com a apresentação de uma
nova imagem da instituição, assim
como a realização da Feira de Economia Solidária ISOS, que decorreu no lugar da Atalhada, concelho
de Lagoa.
Para o presidente da instituição,
os 19 anos de história demonstram a “cooperação, concórdia e
desenvolvimento” desta IPSS.
No entanto, Nuno Martins, diz
ser necessário que exista mais
“cooperação entre as diversas instituições” de forma a autonomizar
as mesmas, distanciando-se dos
“lobbies políticos” e assim ganhar
uma “autonomia real”.
O Presidente do Centro Social e
Cultural da Atalhada, que falava no
âmbito da sessão solene comemorativa, que decorreu na Pousada
de Juventude de Lagoa, lembrou
ainda os novos desaﬁos futuros,
que passam pelo lançamento de
uma linha imobiliária exclusiva,
uma nova imagem de pastelaria, a
utilização de novos produtos e
materiais no artesanato mas também a criação de um grupo de
jovens sobretudo ligado ao voluntariado. Finalmente, a futura construção do complexo social tem
como objetivo de juntar todas as
gerações, crianças, jovens e idosos

e isso com o intuito de “servir o
outro e a nossa comunidade”.
Por seu turno, para o Diretor
Regional da Solidariedade Social,
Frederico Sousa, a Feira de Economia Solidária ISOS contribui para o
mercado social e para a igualdade
de género, com o “reconhecimento dos trabalhos tanto dos
homens como das mulheres”.
“Não há evolução social possível
se não houver igualdade”, salientou Frederico Sousa, aﬁrmando
que o Governo Regional apoia
todas as instituições e neste caso,
apoiou ﬁnanceiramente a Feira de
Economia Solidária e na distribuição de livros para as crianças do
3º e 4º anos do primeiro ciclo.
Já para a Presidente da Câmara
Municipal de Lagoa, a nova imagem do Centro Social e Cultural da
Atalhada na celebração do seu aniversario, é importante pois “a
marca identiﬁca-nos e ajuda a aﬁrmar o nosso mercado”, sendo uma
forma de rejuvenescer.
Cristina Decq Mota salientou
também que as IPSS têm um papel
fundamental para “renovar o
nosso Concelho e alcançar
sucesso”, com diversos trabalhos
criados. Sendo que o Centro Social
e Cultural da Atalhada foi a Instituição “que mais tem vindo a crescer no nosso Concelho” e abrange
as cinco freguesias do concelho de

Lagoa.
Para aceitar e acompanhar as
mudanças, as diversas Instituições
têm que “trabalhar em sintonia e
abrir as portas” e com os seus
objetivos futuros, o Centro Social
e Cultural da Atalhada irá ter
novos modelos de gestão e trabalho, um enquadramento social,
com mudanças e novas parcerias.

Fotos: CML

DL/AS

Foram vários os artesãos convidados a participar na I Feira de Economia Solidária ISOS.

Fotos: DL
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“Alerta” - Ser Escuteiro!
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Legalmente
Falando

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

Raquel dos Santos

Foto: direitos reservados

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

Ser escuteiro!

É algo dentro do meu coração, um sentimento puro e profundo, só compreendido por
quem já fez caminhadas à chuva
ou ao sol, procurou extraterrestres na Povoação, tesouros na
praia do Pópulo, foi pirata em
Ponta Delgada ou Romeiro nas
Furnas. Participou em caçadas e
acampamentos, missas e procissões, e, à noite, à volta daquela
fogueira...meditou…

cantou...rezou… tanta coisa se
podia contar.
São memórias que ﬁcam para
sempre, amigos, lugares, momentos, chefes, mas acima de tudo as
boas ações-valores e atitudesque nos guiam a construir uma
sociedade melhor.
Ser escuteiro, é ter uma escola
de vida, é saber parar, perdoar,
recuar para voltar ao trilho certo,
é Seguir em Frente e Acreditar
que é Capaz.
Há quem diga, também que ser

escuteiro é começar a cantar
espontaneamente umas canções
esquisitas em público.

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR
Raquel Dos Santos
“ Se tiver o hábito de fazer as
coisas com alegria, raramente
encontrará situações difíceis.”
Baden Powell

Festa de São Martinho no Cabouco
Realiza-se no próximo mês de novembro, mais

uma edição da Festa de São Martinho no Cabouco.
Trata-se de uma organização conjunta da Casa do
Povo do Cabouco e do Grupo de Amigos de São Martinho.
A 4ª Edição da Festa de São Martinho no Cabouco
realiza-se nos dias 11 e 12 de novembro, na Praça
Dona Amélia, no Cabouco.
De destacar que este é um evento que atrai centenas de pessoas anualmente até à freguesia do
Cabouco.
Um evento onde não irá faltar a gastronomia
regional e um cartaz de animação musical diversa.
O convite ﬁca feito.

dade de melhor informar os leitores sobre matérias que eventualmente 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!

Pensão de alimentos a menores.
Extensão até aos 25 anos.

Uma vez veriﬁcado o divór-

cio, separação de facto ou anulação do casamento, e havendo
ﬁlhos menores no casamento ou
até fora deste em situação de
economia comum dos progenitores, na sequência da regulação
das responsabilidades parentais,
constituiu uma obrigação do progenitor que não ﬁca com a
"guarda" do menor, contribuir
mensalmente com uma pensão
de alimentos, estipulada em
dinheiro, a qual se destina a comparticipar os custos com a
alimentação do menor, sendo
que as despesas com educação,
vestuário e despesas medicamentosas são comparticipadas à
parte deste montante.
Tal contribuição é exigível a
partir do momento em que é homologada pelo Ministério Público
e é ﬁxada por acordo, consoante
os rendimentos do progenitor,
atendendo também às despesas
que este demonstra.
O legislador entendeu que os
menores que passando à idade
adulta e que continuem o seu
percurso formativo quer na
Universidade ou Ensino Proﬁssional, devem continuar a auferir tal
contribuição até aos 25 anos.
Na realidade, ainda são muitos
os pais que não cumprem com a
obrigação de entrega da pensão
de alimentos, quer por situações
de desemprego, indisponibilidade ﬁnanceira de momento ou

por simples oposição ao ex. companheiro ou desleixo.
Nestas situações e de modo a
que o menor não perda uma contribuição que pode ser essencial
para este, o progenitor com a
guarda parental deve intentar
uma ação contra o Fundo de
Garantia de Alimentos devidos a
Menores, peticionando que seja
o Estado a pagar a pensão de
alimentos homologada pelo
Tribunal, veriﬁcado o incumprimento por parte do progenitor
onerado.
O legislador desenvolveu tal
mecanismo de modo a precaver
que menores em situação de
indefesa e necessidade, não
ﬁquem à mercê das impossibilidades económicas, carência em
gerir um orçamento familiar ou,
por vezes, desleixo dos pais em
garantir as condições mínimas de
dignidade e de alimentação aos
seus ﬁlhos.

Hélder Pimentel Medeiros
Advogado
helderpimentelmedeiros@gmail.com
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Jovem lagoense parte à procura do seu sonho

André Furtado, de 19 anos, partiu
para uma aventura religiosa, de sete
anos, no seminário de Angra do
Heroísmo, na Ilha Terceira.
Ligado à Igreja desde os seus três
anos, o adolescente diz ter sido a sua
avó quem lhe despertou esse desejo
de um dia ser padre.
André Furtado sempre muito ligado
e integrado na sociedade, foi Presi-

dente da Associação de Estudantes da
Escola Secundária de Lagoa, durante
dois anos, Diretor no Clube Operário
Desportivo e em 2016 tornou-se
Secretário Adjunto do mesmo clube.
“Levo comigo alguns receios, como
as saudades que irei sentir da minha
família, amigos e também da minha
Cidade de Lagoa, mas “se não nos
aventurarmos nunca saberemos”.

André Furtado deixa para trás uma vida de participação civica ativa para continuar a servir.

O que despertou em ti esta devoção?
Foi a minha avó, porque ela ia à
missa e eu era o único neto que
ela levava à missa. Gostava sempre de estar junto a minha avó.
Penso que ela se sente feliz com a
minha decisão e eu estou a fazer
isso por nós.
Com o passar dos anos, com a
passagem da fase de criança a
adolescentes, podias ter-te afastado desse caminho porque continuas-te sempre ligado à Igreja?
Porque gostava daquilo que estava a fazer, sentia-me útil e bem
no que fazia.
Fizeste parte de várias Instituições, quais e porquê?
Fui Presidente da Associação de
Estudantes da Escola Secundária
de Lagoa, durante dois anos, e fui
diretor do Clube Operário Desportivo também durante dois anos e
em 2016 como Secretário Adjunto. Fiz parte dessas Instituições
para sentir-me introduzido, ligado
e interiorizado na sociedade.
Também ﬁzeste voluntariado,
nomeadamente no Lions Clube de
Lagoa.

Ajudar o próximo, nasceu dentro de mim, este pensamento de
ajudar uns aos outros porque nós
precisamos uns dos outros, podemos ser tudo, mas se não tivermos
o apoio de um amigo ou família,
com eles sentiremos mais conﬁantes. A felicidade pode brotar de
um sorriso, ou de uma lagrima, ou
até um simples obrigado, é uma
chave de ouro.
Foste Romeiro, mas já não o és,
porquê?
Fui Romeiro durante quatro
anos, para caminhar, rezar e descobrir muita coisa. Mas não me
sinto já realizado para fazer romarias, uma coisa é ser romeiro de fé
e outra coisa é ir de romeiro e
fazer turismo. Uma coisa é estar
retirado do luxo, da riqueza e
pedir, rezar a Deus. Não para fazer
turismo, faltar à escola, faltar ao
trabalho ou para as pessoas terem
pena. Axo que o ser Romeiro foi
banalizado com muita coisa misturada. Decidi deixar de fazer a romaria de oito dias e fazer romaria
de toda a vida. A romaria é todo o
ano, são os 365 dias do ano. Estar
sempre ligado com os Irmãos, aju-

dar na Igreja, ajudar o outro no
momento difícil da vida e não
fazer-se de grande do que se faz.
O que conta é aquela pessoa que
faz as coisas e retém-se calada,
sem segundos pensamentos ou
segundos objetivos.
Vais para o Seminário de Angra
do Heroísmo, na ilha Terceira,
qual o objetivo dessa escolha?
O objetivo do meu seminário é
descobrir verdadeiramente se
quero ser padre ou não. Sinto que
quero chegar ao ﬁm, mas quero
descobrir mais algo que ainda não
sei. Estar mais à vontade nestas situações, se é realmente isto que
eu quero. Se o pensamento que
tenho dentro de mim é este ou
não, mas preciso de aﬁrmações.
Ver realmente a minha vocação.
Nem todos podem ser padres,
nem todos podem ter ﬁlhos, querer estudar e por ﬁm chegar àquilo
que sempre quis ser, padre, desde
a adolescência.
Se não nos aventurarmos nunca
saberemos, quero realmente descobrir o que é ser padre e estar na
comunidade. Se chegar ao ﬁm,
ﬁcarei feliz.

Caso não sintas que essa foi a
opção ideal, qual seria a outra?
Outra opção pela qual sinto uma
chama pequenina, será de seguir
Comunicação Social.
O Seminário será durante sete
anos, sendo o primeiro ano, ano
zero para descobrir a vida do seminário, depois dois anos de ﬁlosoﬁa
e quatro anos de teologia.
Vais sentir saudades da Cidade
de Lagoa, da família e amigos?
Desde cedo começou a apertar
a saudade, não é uma despedida,
é só um até já. Como digo, apenas
umas milhas nos separam, mas
serão sete anos de distância ainda
razoável, fora da família, dos amigos, das festas e noitadas, o que
deixará um pouco de saudade.
Mas o que importa é que as amizades se unam à distância e sentirme em casa fora de casa.
Sempre tiveste o apoio da tua
família e amigos na tua decisão?
A família e os amigos são duas
peças fundamentais que apoiaram
esta decisão ﬁnal, seguir esta missão e vocação. Todos têm uma
missão nesta sociedade, todos
têm a sua função para se realizar.
Porque decidiste optar por não
ir para a Universidade, mas sim
para o Seminário?
Este pensamento do seminário
vem desde o inicio, estudar numa
Universidade ou ir para o Seminário, são coisas que se podem colocar na mesma balança, no mesmo
peso. A Universidade forma para
os cursos destinados e no Seminário vê-se formar homens para o sacerdote ou outras proﬁssões,
como professores, direito ou comunicação. Optei pelo Seminário
porque sinto-me em casa, é um
meio que já conheço e estou bem,
sentimo-nos em família por ser
um meio mais pequeno. Na Diocese de Angra, os Açores estão
bem servidos, apesar do curso
ainda não ser reconhecido a nível
nacional, mas caminham para ser
reconhecido como o da Universidade Católica de lisboa.
Foi uma decisão muito reﬂetida?
Parei para pensar duas vezes, o
que é que realmente quero para a
minha vida, decidi pensar, parar e
começar a meter uma ideia ﬁxa na
minha cabeça. Houve um momento neste verão que me retirei
de tudo, fui arejar e pensar o que
realmente quero fazer, porque
temos que tomar decisões, chegou a altura de decidir e não andar
a brincar com o meu futuro. Se
chegar ao ﬁm muito bem, se não
chegar ao ﬁm também muito bem
porque fui descobrir o que quero

ser. Todos não podem ser padres,
casados, mas todos podem ser felizes à sua madeira. O que eu
penso agora é chegar ao ﬁm, acabar o meu curso, ter a minha proﬁssão e ﬁcar empregado. Porque
a nível de emprego as coisas ainda
estão precárias, temos que lutar,
trabalhar, temos que revirar a
nossa vida.
Consideras-te um adolescente
igual aos outros?
Quem se mete nas coisas é criticado ou pelo bem ou pelo mal,
penso diferente de alguns jovens,
mas nunca deixei de fazer aquilo
que os jovens fazem hoje em dia.
Experimento tudo, faço tudo e
nunca deixei de ser diferente. Existem sítios onde devemos manter a
postura, mas há momentos para
tudo e nunca devemos deixar de
ser nós próprios.
Optar pela vida de Padre, é
optar por não casar, nem ter ﬁlhos. É algo que não te incomoda?
Não me mete confusão, penso que
não tenho esta função de construir família, sinto que a minha
vida será de servir os outros.
Quem não tem família tem sempre família, encontramos a nossa
família nos amigos e as vezes ter
amigos é melhor do que ter os
nossos próprios ﬁlhos. Os amigos
são sempre o nosso refugio, com
quem podemos desabafar ou falar.
Como lagoense, o que pensas
da Cidade de Lagoa?
A cidade de Lagoa está a crescer, a ganhar uma relevância a
nível Açores. Nós não podemos ter
tudo, a Lagoa está a começar a ganhar um ritmo e a crescer, será no
futuro uma cidade virada para o
turismo e mar. Penso que vai crescer e ser pioneira em muitos objetivos, vivemos bem e muito bem
na Lagoa. É uma cidade jovem e a
ideia e a forma em que a Lagoa se
vai desenvolver mais e melhor é
nos jovens. A solução está nos jovens, apostar nos jovens, ouvir os
jovens. É necessário que os jovens
se sintam úteis na vida da sociedade porque estarmos interiorizados na sociedade também é
descobrir o nosso futuro.
Para ﬁnalizar, uma mnensagem
que queiras deixar.
Garanto que não deixarei de ser
o André que sou hoje, temos que
ser o que somos realmente, continuarei a ser feliz, amigo dos amigos, sempre com um sorriso, boa
disposição, brincalhão e mais
divertido, nunca deixarei de ser o
André e apoiar todos os amigos e
família porque todos irão comigo.
Aprendemos muito juntos, vivemos muito e somos felizes.
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A Cidadania através da Educação, Cultura e Envolvimento Comunitário
Há pouco mais de um ano a

presidente da Câmara Municipal
de Lagoa, Cristina Calisto Decq
Mota, toma como uma das primeiras decisões a fusão da área da
Educação e da Cultura, partindo
do pressuposto de que são duas
áreas que devem estar aglutinadas. Repare-se que parte dos espaços e equipamentos culturais do
concelho estão sob a alçada da autarquia e que é justamente na
forma como são geridos e na programação destes equipamentos
que entra o papel da educação,
como via de mediação cultural e
de formação da comunidade.
O município reconhecendo que
a educação não se esgota à infância e juventude, nem ao contexto

escolar, antes ocorre ao longo de
toda a vida, e sendo de suma importância que espaços de educação não formal contribuam para a
aquisição de conhecimentos realizou um plano em 2016 que lhe
valeu a nomeação para município
do ano a nível nacional.
Para 2017, e ainda que reconhecendo a pertinência do tema de
2016,urgia tocar em questões
mais de fundo, e estender a essência do plano de atividades, visto
como um projeto educativo e cultural concelhio, a mais instituições
e juntas de freguesia. A temática
da cidadania é justamente a que
nos permitirá ter uma abordagem
mais multifacetada e, ao ser trabalhada por uma autarquia, terá a dimensão, que se crê porventura

ideal, para uma ação pública de
proximidade, através de ações
educativas e culturais pertinentemente delineadas. Também não
se irá trabalhá-la de uma forma
sectária, centrada numa única
área, antes abrangente, com vista
a reduzir assimetrias no acesso à
cultura, à salvaguarda da identidade local investindo na educação
da comunidade, realizar um trabalho de mediação cultural e contribuir para o fomento de formas de
ocupação do tempo livre mais sadias.
Contribuir para a cultura geral,
mas também para a educação permanente é um aspeto basilar do
plano da educação e cultura que
indubitavelmente as questões da
Cidadania. Importa contribuir para

o aumento da formação, competências e reunir esforços para o aumento da empregabilidade, pelo
que o programa Valorizar do Governo Regional foi estendido à
Lagoa, estando a decorrer desde o
dia 20 de setembro. Em outubro
arranca uma ação de formação de
longa duração dedicada à arte
como recurso educativo e de inclusão social para formandos que
exerçam a sua atividade laboral no
concelho.
Em jeito de glosa, poder-se-á
dizer que a Cidadania ao ser trabalhada pela área da educação e da
cultura, visará apelar à participação do público, contribuir para o
seu enriquecimento cultural e sensibilizar para a preservação, salvaguarda
e
valorização
do

património. Serão linhas prioritárias a formação, o aumento de conhecimentos
(através
de
programas e recursos para mediação cultural), trabalhar a questão
de géneros, igualdade, interculturalidade e cultura local, bem como
acesso à informação e o envolvimento comunitário. Serão diversas ações que, não sendo para
massas, abrangerão no ﬁnal um
público considerável para que a cidadania seja um meio prioritário
com vista a tornar a Lagoa numa
cidade educadora.

No próximo dia 24 de outubro,
assinala-se o Dia Municipal para a
Igualdade.
Trata-se assim de um compromisso coletivo com a Igualdade, de
uma iniciativa de cidadania local.
Desde 2010 que centenas de organizações de todo o país e autarquias locais assinalam esta data
promovendo iniciativas diversas
no âmbito da igualdade. Este ano,
o desaﬁo da Comissão Organizadora é para que todos se juntem à
comemoração a 24 de outubro.
A Câmara Municipal de Lagoa
apresentou, recentemente, à rede
de parceiros sociais municipais a
proposta do Plano de Igualdade de
Género e Cidadania.
No âmbito da sessão, a autar-

quia pretendeu auscultar e recolher contributos junto dos parceiros sociais e agentes locais, por
forma a assegurar uma participação da comunidade e das instituições que trabalham, diretamente,
com estas temáticas e nos seus diferentes públicos-alvo.
Reﬁra-se que, o Plano Municipal
de Igualdade de Género e Cidadania contém princípios que orientam a gestão da organização, as
ﬁnalidades e os objetivos a atingir
relativamente à capacitação tanto
das mulheres como dos homens, à
participação equilibrada das
mulheres e dos homens nos processos de tomada de decisão.

a presidente da ACEESA considera
que a mulher continua a ser a
dona de casa e a ter a chave da cozinha. “É necessário desmitiﬁcar e
falar do assunto, e daí o investimento junto das escolas e passar
a reﬂexão alertando os jovens para
a situação”, adianta.
Catarina Pacheco Borges refere
que nos mais novos é necessário
deixar de existir as brincadeiras
para os meninos ou meninas,
assim como as cores, em que o
rosa não seja obrigatoriamente
das meninas e o azul dos meninos.
“Não são cores e proﬁssões que
identiﬁcam o sexo”, esclarece.
Ainda segundo a presidente da
Associação Centro de Estudos de
Economia Solidária do Atlântico,
há muito tabu e o homem continua a ter destaque na sociedade
açoriana, o que seu ver não é

justo.

Teresa Viveiros

Foto: DR

A 24 de outubro assinala-se o Dia Municipal para a Igualdade

Encontro promovida pela Câmara da Lagoa de apresentação do plano de igualdade.

Catarina Pacheco Borges, em
declarações ao Jornal Diário da
Lagoa recorda que a a ACEESA
(Associação Centro de Estudos de
Economia Solidária do Atlântico)
está nos Açores há 10 anos e cujo
principal objetivo é a divulgação e
promoção dos valores da economia solidária.
Uma economia que preserva
vários pilares, desde logo economia das pessoas, valorização dos
territórios, investigação/ação, ou
seja, todos os propósitos em que
toda as suas ações deverão estar
bem concertadas e bem assentes,
explica.
Catarina Pacheco Borges recorda
que em ação está o desenvolvimento de um observatório regional de economia solidária, ou seja,
é pretendido fazer um mapeamento de todas as IPSS e organiza-

ções não governamentais e que se
dedicam à área social, de modo a
disponibilizar aos interessados,
dados que possam servir de análise, de diagnósticos e de reﬂecção, do que se está a fazer e do
que se poderá ser feito.
Por outro lado, a presidente da
associação revela que, ultimamente, esta tem vindo a trabalhar
também as questões da igualdade
de oportunidades. E dai estar no
projeto da comemoração do dia
municipal par a igualdade, porque
vai ao encontro da igualdade de
oportunidades que se quer disseminado e cada vez mais em prática
em todos os territórios da região.
A ACEESA é a entidade coordenadora a nível Açores e desaﬁa
todas as empresas e organizações
a associarem-se a comemorar este
dia com uma atividade, para que

se chame a atenção para a igualdade, seja ela qual for, de sexo, de
raça, de etnia, e também poder
tocas nas desigualdades que estão
patentes na sociedade e que ainda
são muitas.
Catarina Pacheco Borges dá o
exemplo da desigualdade salarial,
que é bastante agravada, cerca de
cem euros entre homem e mulher
na mesma área e categoria. A nível
da região, o equilibro de sexo nas
proﬁssões ainda não existe, exemplo das IPSS em que 88% são
mulheres comparativamente com
os homens, enquanto nas constrição civil, pescas e agricultura são
homens maioritariamente. Nas escolas a maioria são mulheres, o
que demonstra o grande desequilíbrio que existe nas proﬁssões na
região.
Em declarações ao nosso jornal,

Igualdade é desenvolvimento.

Catarina Pacheco Borges.
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Lagoa homenageia João Leite de Bettencourt na
passagem do centenário do seu nascimento

Fotos: DL

Ao Jornal Diário da Lagoa, o

Homenagem feita numa exposição patente ao público na Casa da Cultura Carlos César.

Homem exemplar, político de

referência para a Cidade de Lagoa,
bom proﬁssional e amigo do seu
amigo, foram alguns dos adjetivos
utilizados para descrever o João
Leite de Bettencourt.
A Casa da Cultura Carlos César,
na Lagoa, inaugurou a 24 de
setembro, a exposição de homenagem intitulada “João Leite de
Bettencourt: o homem, o autarca,
o químico e o industrial”.
Nascido em 1916, na Freguesia
do Rosário, na Lagoa, João Leite de
Bettencourt, se fosse vivo, comemoraria este ano o seu 100º aniversario.
A exposição e a projeção de um
video da autoria de Fernando
Resendes, com diversos testemunhos, permite relembrar para
quem privou com o Engenheiro ou
dar conhecer quem foi João Leite
de Bettencourt.
A exposição foi dividida em três
salas, nomeadamente a sala “o autarca”, porque João Leite de Bettencourt foi Presidente da
autarquia lagoense em 1959 e

Vise-Presidente, até novembro de
1972.
A sala “o industrial”, demonstra
que em janeiro de 1964, o Engenheiro, tornou-se o único proprietário da Fábrica Cerâmica Lima,
fundada em 1872 pelo seu avô,
Manuel Leite Pereira, e em sua
memoria, o nome da fábrica de
cerâmica passou para Fábrica da
Cerâmica Leite.
No dia 1 de julho de 1951, João
Leite de Bettencourt foi admitido
na UFAA (União da Fábrica
Açoriana de Álcool), a fábrica de
álcool da Lagoa, onde o engenheiro foi chefe de laboratório e
assim a terceira sala da exposição
retrata "o químico”. Consequentemente, as três salas em conjunto
demonstram o “homem” que foi
João Leite de Bettencourt.
Rui Bettencourt, ﬁlho do homenageado, com emoção demonstrou sentir algumas diﬁculdades
“para falar do meu Pai”, pois algumas “memorias devem ﬁcar entre
nós”, mas sem dúvida “que era um
homem exemplar”.
Designado como “um exemplo

Peças do laboratório de João Leite na antiga Fábrica do Álcool.

de conduta civil”, para a edil
lagoense, Cristina Calisto Decq
Mota, “a vida e o papel que esta
personagem teve na nossa sociedade foi bem visível no video”.
O Concelho é pensado na “rota
do futuro” mas “devemos muito
aos nossos antepassados”, declarou a autarca, sendo que essas
pessoas lutaram por aquilo que é
hoje a Cidade de Lagoa.
Por outro lado, Cristina Calisto
Decq Mota, referiu que a Casa da
Cultura tem um papel fundamental para dar a conhecer aos mais
jovens, para as “novas gerações
tirarem ilações, lições e contributos”, nomeadamente, no que diz
respeito à vida politica.
Segundo, a Secretaria Adjunta
da Presidência para os Assuntos
Parlamentares, Isabel Rodrigues,
esta é uma “justíssima homenagem”, em que para vermos a
demonstração do “valor de ação
deste homem, basta olhar para
esta sala cheia de pessoas que se
quiseram associar a esta homenagem”.
“Como um homem tão discreto
fez tanta coisa boa e em tantas
áreas tão diferentes”, referiu
Isabel Rodrigues, aﬁrmando que a
perpetuação da memoria é um
dever “daqueles que exercem um
poder”.
A homenagem e exposição,
“João Leite de Bettencourt: o
homem, o autarca, o químico e o
industrial” ﬁcará patente na Casa
da Cultura Carlos César, na Lagoa,
até dia 10 de novembro de 2016.
DL/AS

neto de João Leite Bettencourt,
José Miguel Bettencourt, fala da
homenagem pelo reconhecimento histórico da Câmara do
que o seu avô fez pela Lagoa,
todo o percurso que desenvolveu, pelo seu trabalho como
industrial, assim como o seu
papel de autarca e de homem
empenhado na vida cívica e na
construção na altura vila, hoje
concelho. José Miguel Bettencourt diz estar certo que o contributo de seu avô, foi um valor
acrescentado para futuro da
Lagoa, sendo que a Lagoa de
hoje, muito deve ao que os seus
antepassados ﬁzeram.
“João Leite de Bettencourt foi

um homem que, pela sua humildade, conseguiu fazer a sua grandeza”, disse.
“O meu avô era um homem
humilde e que tinha sabedoria e
experiência, quer proﬁssional,
quer de vida, para vingar e para
que pudesse corresponder a uma
melhor qualidade de vida dos
lagoenses e por onde passou”,
reforçou.
Apesar de não ter conhecido o
seu avô, lembra-se de quando
brincava fábrica do álcool, nessa
altura já se falava que o seu avô
era uma pessoa que muito fazia
pela sua terra, e que a sua simpatia e boa disposição era permanente.

José Miguel Bettencourt, neto do homenageado.

Palmira Bettencourt é ﬁlha

do Eng. João Leite de Bettencourt
e destaca esta homenagem como
sendo de grande importância,
quer para a sua família como
para a Lagoa.
Segundo esta, o seu pai foi uma
pessoa que viveu imenso para a
Lagoa, “contribuiu muito para o
desenvolvimento desta terra e
era uma pessoa de uma bondade
inestimável e honestidade”.
Dos tempos em que viveu com
o seu pai, recorda de em casa só
se falar na Câmara, até porque o
seu avô materno já havia sido
presidente e administrador do
concelho, depois foi o seu pai

que esteve 18 anos na Câmara e
só se ouvia falar da Câmara do
que se ia fazendo e desenvolvendo em prol do concelho.
Quanto à Cerâmica Leite, Palmira Bettencourt recorda que
esta sempre esteve na família,
tendo sido fundada pelo seu bisavô Manuel Leite Pereira em
1872. (...)
“Com a doença e com os ﬁlhos
a estudar, ele viu-se na obrigação
de ter que vender a fábrica de cerâmica”, recorda com mágoa,
pois a escritura da venda ocorreu
numa sexta-feira, dia 9 de março
de 1973, tendo falecido dois dias
mais tarde. Morreu com desgosto” disse.

Palmira Bettencourt, ﬁlha do homenageado.
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Lagoa recebeu
III Jornadas da Qualidade

O Parque de Ciência e Tecnologia de

Foto: DL

São Miguel – NONAGON, na Cidade de
Lagoa, foi palco das III Jornadas Regionais
da Qualidade, “Açores, da Qualidade à Excelência”.
Para Aida Ferreira, da APQ Açores (Associação Portuguesa da Qualidade), a
Norma Qualidade traz muita burocracia,
pode aumentar os custos dos serviços e
produtos e até pode torna os processos
mais difíceis, mas na realidade é fundamental e tem diversos benefícios.
“Ainda não conseguimos incutir a cultura
da qualidade nas empresas, se todos nós
incutimos a cultura da qualidade nas nossas empresas” então seria uma aposta
ganha.
A responsável falava no âmbito da Mesa
Redonda sobre o tema “a qualidade aplicada à industria e aos serviços”, na qual a
chefe de divisão de administração geral da
Câmara Municipal de Lagoa, referiu que,
para a Cidade lagoense numa visão da
“rota do futuro”, a norma de qualidade, é
“a porta de entrada para qualquer investimento que se possa fazer na Lagoa”.
Sendo que a excelência “é o que procuramos e os funcionários da Câmara procuram e só podemos atingir essa excelência
com o apoio de todos”, aﬁrmou Clara Ganhão.
Desde 2014, o Gabinete de Atendimento
ao Município, é o único certiﬁcado pela
norma com três pessoas na linha da frente
no gabinete e outras 30 pessoas, sendo
que “toda a estrutura está interligada para
satisfazer” os lagoenses, referiu.
Para 2017 todos os serviços irão fazer
parte do âmbito e da norma e nomeadamente dois serviços ﬁcarão certiﬁcados, a
Pousada da Juventude de Lagoa e o Aquaﬁt, com as piscinas e o ginásio.
“Não podemos ﬁcar por aqui, temos que
fazer a diferença”, salientou Clara Ganhão,
sobre a importância de formar pessoas internamente, para “fazer a diferença e
atrair mais pessoas à Lagoa”.
Para percorrer o caminho da qualidade
e atingir a excelência, é necessário o “conhecimento e experiência de todas as pessoas”, um atendimento com educação,
simpatia e conﬁança, mas sobretudo com
a capacidade de comunicação.
Por outro lado, segundo José Romão
Braz, Administrador do Grupo Finançor, a

qualidade chegou porque “nós acreditávamos nos princípios da qualidade e normas
e nunca considerarmos que fosse um
fardo aderir à Norma”.
Assim sendo, aderir à Norma de Qualidade “traz burocracia mas também vantagens”, nomeadamente com um sistema de
qualidade, onde para a área industrial,
“temos um domínio total do nosso sistema
e do que se passa com os nossos produtos”.
A Norma pode acarretar alguns custos,
mas na realidade os custos trazem qualidade, “o barato sai caro” e a qualidade traz
às empresas “rigor e exigências, o que é
uma mais valia”.
“Norma e legislação é para cumprir, sentimo-nos superior neste sentido, passamos a ter como requisitos aquilo que faz
sentido, que dá para a rentabilidade dos
negócios”, salientou José Romão Braz.
Assim sendo, a Norma de Qualidade permitiu à Finançor, internamente, com indicadores precisos, poder tomar decisões
corretas e controlar tudo. A nível do mercado, no que diz respeito à produção do
leite, permite investigar e desenvolver
novos produtos para ultrapassar as diﬁculdades e assim “deixar os nossos concorrentes com mais diﬁculdades de nos
apanhar”.
As III Jornadas Regionais da Qualidade,
terminaram com o Coaching de Alexandra
Lemos, do CEO Premium Coaching e ICC
Coach Trainer for Portugal, empresa de
coaching presente em 65 países com 1000
coaches certiﬁcados.
Alexandra Lemos, demonstrou que a
“qualidade e excelência ao serviço das pessoas”, passa essencialmente pela comunicação, onde o “nosso corpo não mente,
quem mente é a nossa alma”.
“Vai tudo parar à comunicação, em primeiro connosco próprios a “pensar, onde
estou e onde eu quero ir? Como posso
melhorar a minha vida?”, para melhorar e
progredir connosco próprios e depois no
nosso ambiente proﬁssional.
Assim sendo, temos que conhecer o
nosso “GPS mental” com mapas mentais,
como mudar e perceber as diversas “pistas
linguísticas”, passando assim do pensamento à ação, com o circuito walk the talk,
ou seja tornar as pessoas “DOT”: Disciplina, Organização e Trabalho.
DL/AS

Jornal Diário da Lagoa

10
Já o nosso jornal tem proa
Publicado mensalmente
E a nossa Rádio Lagoa
Dá musica para toda agente.

11
A Lagoa se sente feliz
Com jornal e radio a sua beira
Parabéns Suzi Moniz
E ao grande Norberto Silveira.

João Silvério Sousa

1
Foi numa manhã de outono
Que pensei neste dilema
Por acaso acordei sem sono
Então ﬁz este poema.

2
Só quem passa por essa alegria
Neste evento tradicional
Na internet nasceu um dia
O nosso querido jornal.
3
Na Lagoa, em São Miguel
Relíquia que nos satisfaz
Passou então para o papel
Há lindos dois anos atrás.

4
Honramos seu aniversario
Dois anos, lutando ﬁrmemente
Embora se chame diário
Mas só sai mensalmente.
5
Quem sabe sem ironias
Mais adiante se for necessário
Passa a sair todos os dias
Aqui se conﬁrma o diário.

6
É hoje um Jornal afamado
Conhecido por qualquer pessoa
Muito bem acompanhado
Pela nossa Rádio Lagoa.
7
Radio e Jornal estão juntos
A Lagoa ganhou mais valores
Sei que ouvintes tem muitos
E o jornal com seus leitores.

8
Ao ouvir a Rádio agora
Até nos dá mais saúde
Porque é mais musica por hora
Para a nossa juventude.
9
Aqui o diário se entrelaça
No papel como se queria
Mas a sua radio abraça
Vinte e quatro horas por dia.

À esquerda, Clara Ganhão e José Romão Braz.
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12
Se puxarmos pela inteligência
Vemos que aqui não há lastima
Este é um aniversario por coincidência
Com a quinta aparição de Fátima.
13
Pois em outubro é necessário
Honrar esta obra boa
Festejar o seu aniversario
Do Diário da Lagoa.
14
A Lagoa triste estava
No seu viver dia a dia
Porque há muito esperava
Uma Rádio por companhia.

15
Se pensarmos bem a fundo
Nesta nossa Rádio querida
Chega aos quatro cantos do mundo
Pela internet transmitida.
16
A Lagoa não está mal
No seu viver dia a dia
Porque tem o seu jornal
E a Rádio por companhia.

17
Pela internet acarinhas
A alma de qualquer pessoa
Porque até mesmo as criancinhas
Ouvem a Rádio Lagoa.
18
Quando vou ali ao Rosário
No jardim precisamente
Vejo alguém com o Diário
A ler-lhe tranquilamente.

19
Norberto, grande criatura
Faz do jornal o seu espelho
Porque sabe dar cobertura
Ao que se passa no Concelho.
20
Adeus queridos leitores
Deixe um abraço sem igual
E aos nossos colaboradores
Que colaboram com o Jornal.

21
E aos ouvintes da Rádio Lagoa
Sei que são um povo ﬁel
Pois aqui vos deixe a coroa
Das rádios de São Miguel.
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Atalhada Futebol Clube quer fazer época tranquila

Apresentação dos jogadores da equipa sénior para a época 2016/2017, que irão disputar a II Divisão Nacional de Futsal.

A equipa do Atalhada Futebol

Clube começou a sua preparação
para a atual época no passado
mês de setembro, tendo sido
apresentada a equipa sénior de
futsal, num evento público na
Praça de Nª Sª do Rosário.
Segundo Vítor Caetano, diretor
e responsável pela equipa sénior,
referiu ao Jornal Diário da Lagoa
que a união e amizade entre todos
acabou por ser fácil chegar a
acordo com o plantel que transita
quase todo do ano transato.
Existem alguns reforços, nomeadamente Rui Frazão, Rui Borges do
Clube Desportivo de Vila Franca,
Hélder Medeiros do Rabo de Peixe

e o Nuno Azevedo (guarda-redes)
que vem da ilha do Pico.
Vitor Caetano recorda que o terceiro lugar alcançado na época
transata acaba por dar alguma segurança ao clube, uma posição
alcançada de acordo com o valor
da equipa, e que estava nas espectativas do clube.
Quanto aos objetivos para esta
época, estes passam por fazer
idêntico ao ano transato, jogo a
jogo, com calma, com os pés
assentes no chão, sabendo a sua
realidade. Um clube pequeno,
com poucos apoios ﬁnanceiros,
trabalhando pelo grupo que tem,
praticamente sem vencimentos.
“Uma equipa que trabalha com o

Vitor Caetano (diretor) e Altino Pereira (presidente)

amor à camisola”, destacou.
Ficar entre os três primeiros será
o objetivo, admitiu Vitor Caetano.
Um dos objetivos para esta
época é também criar condições
de trabalho para todos os jogadores, desde as camadas da formação assim como aos seniores,
sendo que foi possível conseguir
alguns patrocinadores que ofereceram os equipamentos.
Este ano, desde os iniciados aos
seniores haverá um equipamento
único, seja para os treinos como
para os jogos, algo que antes não
era possível.
Segundo o diretor desportivo
trata-se de uma condição que já
era necessária e acaba por ser um
pequeno mimo e chamariz para os
mais novos.
Iniciados, Juvenis e Juniores e
Seniores são os quatro escalões do
clube, perfazendo cerca de 60
atletas inscritos federados com
jovens entre os 12 e os 18 anos
nos escalões de formação.
Na equipa sénior estão também
incorporados quatro jovens que
subiram dos juniores, sendo a
equipa constituída com um misto
de juventude e com alguns jogadores já com experiencia na região
e nesta divisão de futsal.
Na equipa técnica está Bruno
Oliveira, que na época transata
esteve a treinar a equipa do Norte

Crescente.
Ao Jornal Diário da Lagoa, referiu trata-se de mais um desaﬁo
para dar continuidade ao trabalho
que este clube da Lagoa tem vindo
a trilhar nos últimos anos e foi
com agrado que aceitou este novo
desaﬁo.
Acima de tudo o trabalho passa
por honrar a camisola do clube e
tentar desempenhar um bom
trabalho durante a época.
Um escalão que Bruno Oliveira
já conhece bem, conhece inclusive
praticamente todo o plantel,
sendo que as espectativas passam
por consolidar a permanência do
Atalhada II Divisão Nacional,
fazendo jogo a jogo, tentando

Fotos: DL

alcançar os objetivos.
Para 15 de outubro está agendado o arranque da primeira fase
da II Divisão de Futsal, sendo que
a primeira fase será disputada
entre as equipas dos Açores em
prova, a saber além do Atalhada
FC o Ginetes, Fazendense, Boavista, Posto Santo, Matraquilhos,
Norte Crescente e Casa da Ribeira.
1ª Jornada - 15 outubro

AG Ginetes - GD Fazendense
Matraquilhos - Atalhada FC
Boavista S. Mateus - Posto Santo
Norte Crescente - Casa da Ribeira

Bruno Oliveira, treinador do Atalhada Futebol Clube.
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Diário da Lagoa publica-se há dois anos
Foi em outubro de 2014 que saiu

a primeira edição impressa do Jornal
Diário da Lagoa. Seis meses após a sua
criação, em formato digital, era tempo
de regressar à origem do jornal, o
papel.
Num concelho onde ainda são muitos os que preferem o cheiro do papel
enquanto se toma um café, era essencial este passo.
Foi um passo arriscado, tendo em
conta os custos que acarreta, mas necessário.
Pois é, já se passaram dois anos, e
não nos arrependemos de ter tomado
essa decisão, após vários desaﬁos que
foram lançados então.
O Jornal Diário da Lagoa é um projeto privado, custeado apenas e
somente pela publicidade que vai an-

Dânia Matos, 30 anos.

gariando junto das entidades publicas
e privadas que tem vindo a acarinhar
este jornal, e que sem esse apoio, era
impossível levar avante este projeto,
assim como garantir o seu futuro.
Se muito mais se pretende fazer, a
verdade é que as limitações chegam a
todos, mas muitos mais anos virão, e
certamente os desejos se concretizarão.
Desde 1937 que a Lagoa não tinha
um jornal, sendo que foram treze até
esse ano longínquo que se ﬁzeram publicar.
Desde 2014 tomamos a decisão de
voltar a colocar a Lagoa no mapa da
imprensa, e julgo termos vindo a conseguir esse objetivo.
Um jornal poderá ter muitos propósitos, poderá ser suado para vários ﬁns,
mas o nosso único objetivo é informar

Zélia Furtado, 37 anos.

os Lagoenses do que por esta Lagoa vai
ocorrendo, assim como deixar um
rasto na história para que, quem atrás
de nós vier, saber o que por aqui se foi
fazendo ao longo dos anos.
É este o nosso objetivo e é este o
caminho trilhado. Temos um rumo que
queremos continuar a seguir, independentemente dos títulos que nos queiram atribuir.
Rigor, verdade, independência, são
valores que preservamos, numa
pequena equipa, mas temos a certeza
que tem sabido levar a cabo esta missão de informar os lagoenses.

Paulo Cordeiro, 53 anos.

“O Jornal Diário da Lagoa,
é muito bom, adoro mesmo
muito pois traz-nos toda a
informação atualizada, onde
vemos pessoas conhecidas,
é uma coisa que é nossa
com historias interessantes”.

“As pessoas gostam de ler
as entrevistas e crónicas,
sendo a forma de se manter
informado e também de
rever coisas que já passaram. Uma das sugestões é
de apostar e divulgar os
jovens, bandas e artistas
locais”.

José Silva, 73 anos.

Bárbara Jasmins, 22 anos. André Furtado, 19 anos.

“Gosto de ler o jornal porque, para mim, é uma forma
de passar o tempo e ﬁcar
atualizado. Sobre o que é o
jornal, não alterava nada”.

Ficha Técnica
Diário da Lagoa

“O Diário da Lagoa é uma
boa maneira de promover a
cultura lagoense, permite
aos leitores saber o que se
passa, as novidades e pormenores, com outra perspetiva. Se o Diário da Lagoa
deixasse de existir não
tínhamos identidade, eramos mais pobres”.
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Filipa Ponte, 21 anos.

“É uma boa iniciativa dar a
conhecer aos lagoenses
tudo o que acontece, com
muita variedade de noticias.
Sugestão, o jornal em papel
tem muita publicidade e deveria ter mais noticias desportivas. No entanto tem
uma boa plataforma digital”.

Eugénio Oliveira, 60 anos.
" Gosto de ler o Diário da
Lagoa, tem coisas interessantes, damos uma vista de
olhos e encontramos sempre aquelas coisas que gostamos mais de ler, que têm
mais interesse para nós. O
jornal está no inicio, e fazia
falta ter um aqui na Lagoa".

Tiragem: 750 exemplares
Na internet:
http://diariodalagoa.com
http://facebook.com/diariodalagoa
Sede: Rua Calhau D Areia, nº29
9560-057 Lagoa - Açores
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Freguesia do Cabouco

Maria dos Anjos Carvalho
Nasceu: 15-08-1926
Faleceu: 13-09-2016

Freguesia do Cabouco

Maria Rosa Rebelo Teixeira
Nasceu: 07-10-1928
Faleceu: 15-09-2016

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Maria de Deus Tavares
Nasceu: 19-10-1934
Faleceu: 15-09-2016

Freguesia de Nª Sª do Rosário
António da Ponte Mota
Nasceu - 27-10-1929
Faleceu: 18-09-2016

Atividade da PSP

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 reﬂetem
a totalidade da atividade dos elementos desta esquadra.
03SET2016 - Foi detido um indivíduo do sexo masculino, de 60 anos, por condução de veículo, sob a inﬂuência de álcool, com uma TAS de 1.94 g/l.
10SET2016 - Foi detido por desobediência, um indivíduo do sexo masculino, de 28 anos, após ter-se recusado a efetuar o teste de pesquisa de álcool no sangue.
21SET16 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 61 anos, por condução de veículo, sob a inﬂuência de álcool, com uma TAS de 1.51 g/l.
Pub.

nota: Os conteúdos dos artigos de opinião, aqui publicados, são da responsabilidade de quem os assina.
Os anúncios aqui publicados são da
responsabilidade dos respetivos anunciantes, salvo erro tipográﬁco
Mais conteúdos em:
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PASSATEMPO / HORÓSCOPO

HORÓSCOPO DE OUTUBRO
Carneiro (21/3 a 20/4)

A vida afetiva permite deﬁnir sentimentos e, trilhando novos caminhos, pode
descobrir aventuras absolutamente excitantes.
A nível proﬁssional, entusiasticamente,
poderá rentabilizar os seus dotes criativos
e iniciar uma grande expansão na carreira.
Touro (21/4 a 21/5)

Descubra as dez diferenças.

A vida afetiva reﬂete maior segurança interior e, afastando dúvidas, desenvolverá relações amorosas muito
agradáveis.
A nível proﬁssional resolva assuntos pendentes e aproveite uma mudança que ocorrerá nesta altura, fomentando resultados
frutuosos.
Gémeos (22/5 a 21/6)

A vida afetiva marca uma fase
agradável e, demonstrando abertamente os
seus sentimentos, vivenciará mais satisfação emocional.
A nível proﬁssional é fundamental uma
atitude concentrada e responsável, de
forma a obter os resultados ﬁnais pretendidos.
Caranguejo (21/6 a 23/7)

Labirinto: Descubra o caminho correto.

A vida afetiva acusa alguma tensão que exige uma reﬂexão essencial à mudança de comportamentos, no quotidiano
familiar.
A nível proﬁssional a conjuntura anuncia
uma realização importante, que deverá
estar combinada com a sua magníﬁca imaginação.
Leão 24/7 a 23/8)

A vida afetiva favorece os relacionamentos desgastados e sentirá a maturidade ideal para incrementar atitudes mais
nobres.
A nível proﬁssional verá concluídas
algumas tarefas e criativamente encontrará
soluções para as diﬁculdades ﬁnanceiras.
Virgem (24/8 a 23/9)

Soluções do passatempo do mês de setembro de 2016
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A vida afetiva renovada possibilita
disfrutar melhor dos prazeres da vida e certamente estabelecerá novas associações
proveitosas.
A nível proﬁssional conseguirá concretizar novos projetos e certamente colherá
tudo o que semeou nos últimos tempos.

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva representa uma simbiose de sensibilidade e lucidez, fundamentais para a deﬁnição do caminho a seguir.
A nível proﬁssional estão favorecidas
todas as parcerias que podem ser bem-sucedidas, com dedicação e diplomacia.
Escorpião (24/10 a 22/11)

A vida afetiva indica que as relações têm evoluções paradoxais, contudo,
procure um ambiente clariﬁcado e harmonioso.
A nível proﬁssional valorize a formação
continua e aperfeiçoe as suas qualidades
pessoais, de forma a atingir os seus objetivos.
Sagitário (23/11 a 21/12)

A vida afetiva proporciona um
bom momento para iniciar novas relações,
construídas sem transportar problemas do
passado.
A nível proﬁssional este período é próspero para superar obstáculos e conseguirá
deﬁnir de forma radical as suas posições.
Capricórnio (22/12 a 20/1)

A vida afetiva comporta evoluções
muito favoráveis contudo, as ruturas anteriores não devem ensombrar o seu
momento atual.
A nível proﬁssional pode sentir que não
está num caminho fácil, mas a sua experiencia indicará que está no caminho certo.
Aquário (21/1 a 19/2)

A vida afetiva mostra melhorias,
mas, de qualquer forma, evite relações
duplas ou paralelas. Privilegie as relações
familiares.
A nível proﬁssional deve trabalhar promovendo a paciência e a originalidades,
sempre explicando as suas intenções.
Peixes (20/2 a 20/3)

A vida afetiva confere uma clariﬁcação e deﬁnição de aspetos relacionais,
que contribuem para uma comunicação
compreensível.
A nível proﬁssional este ciclo é muito
positivo e realmente trabalhará aﬁncadamente, a ﬁm de atingir os seus objetivos.

OPINIÃO / PUBLICIDADE
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Fotos: CML
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Há um ano ...

A Cidade de Lagoa foi palco da apresentação do Bugatti Brescia T23, de 1923, após o seu restauro, que integra o espólio do Museu Carlos Machado, S. Miguel.

Cala-te, se faz favor!

Pe. Nuno Maiato

Sempre gostei muito do silêncio,

pela profundidade e intimidade que
ele confere ao diálogo comigo
mesmo, com os outros e com Deus.
No silêncio, não sou senão eu.
Perco-me com a mesma frequência
com que me encontro. Em cada
reencontro sinto-me do meu tamanho, nem grande nem pequeno,
apenas do meu tamanho, porque a
medida do silêncio é a verdade.
No silêncio, gosto do desassossego
da pergunta e da serenidade da resposta.
Pub.

Por tudo isso, e por aquilo que só
se diz e sobretudo só se ouve no
silêncio, tenho-o como meio e modo
predileto de oração. Diante de um
Deus que é Palavra, as palavras ditas
ou escritas nem sempre me conseguem levar onde Deus quer e por
isso desejo e preciso chegar.
Num desses silêncios, o Senhor
disse-me: Cala-te, se faz favor! Caleime de imediato, como sempre Ele
tinha razão. Em causa estavam palavras ditas, sem silêncios, sem oração.
Envergonhado e necessitado, renovei-me pelo perdão. De novo sentime livre para falar e calar, na certeza
de que é preciso silenciar.
Sem oração, corremos o grave
risco de não sermos assertivos no
modo como comunicamos. Porque
somos seres em constante relação
com tudo e com todos, creio que a
nossa felicidade depende da qualidade com que comunicamos com os
outros. Falar e Calar sempre que
necessário, com clareza e caridade.
Falar sempre que for necessário
defender a dignidade do outro, a
diferença e a beleza de todo e cada
ser criado á imagem e semelhança

de Deus. Falar sempre que necessário dizer a verdade e apenas a verdade. Falar para perguntar, para
conhecer, para saber, para louvar,
agradecer, pedir e amar… Nunca
falar para não estar calado.
Calar sempre que for necessário
escutar, aprender e crescer. Calar
nem sempre é cobardia, pois é preciso ter coragem de falar apenas do
que conhecemos. Quando temos
sempre alguma coisa a dizer, sobre
tudo e todos, além de ser uma falta
de humildade, é sinal de que discursamos com base em preconceitos,
em ideias pouco claras e ideais comprados ou roubados aos fazedores
de opinião, autênticos mestres das
sociedades modernas.
Normalmente, falamos muito
sobre a vida dos outros, somos peritos em identiﬁcar os seus defeitos e
em solucionar os seus problemas, se
calhar devíamos calar mais acerca
dos outros e falar para os outros.
Senhor, da próxima vez, não precisas pedir por favor, basta dizeres:
Cala-te! E eu espero calar-me.

Exatamente há um ano,

o Jornal Diário da Lagoa dava
destaque, na sua primeira
página, a uma coleção particular de moedas, de um lagoense, na qual tinha uma
moeda de 1699. Uma entrevista para recordar na edição
de outubro de 2015.
Nesse mesmo ano teve
lugar a I edição do Playing
For Change Day Azores, que
juntou vários músicos no Estúdio3, em Santa Cruz, e que
o Jornal Diário da Lagoa
transmitiu ao vivo apra todo
o mundo.
Outro destaque de primeira página ia para a PSP de
Lagoa que tinha novo
comandante que considerou, em entrevista ao nosso
jornal, que a Lagoa era um
concelho seguro.
Ainda na primeira página
demos destaque à equipa do

Ideal, de Água de Pau, que
assumia querer subir de divisão na época desportiva
2015/16.
Nas páginas interiores, o
Diário da Lagoa fez referência à abertura do ano letivo
que se fez com 2796 alunos
na Lagoa, desde o pré-escolar ao secundário.
O 35º aniversário da
freguesia do Cabouco foi
outro dos temas da edição
nº19.
Nesta edição o presidente
do Núcleo de Empresários da
Lagoa fazia referência à
necessidade de unidades
hoteleiras na Cidade.
Na última página voltou-se
a falar dos resíduos urbanos,
onde na Rua da Fábrica, o
lixo amontua-se, apesar de
haver quem tente fazer a
separação de resíduos.

