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“Jorginho”, o jogador de
alma e coração fabril
Jogador formado no Operário, é hoje uma das caras do clube fabril. Jorginho
está desde o início da sua carreira ligado ao clube da Lagoa.
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PS apresenta lista composta maioritariamente por independentes

Candidatos do PS no momento da entrega das listas no Tribunal.

As listas da candidatura do Partido So-

cialista da Lagoa para as próximas Eleições
Autárquicas foram entregues no Tribunal
de Ponta Delgada a 28 de julho.
Pela mão do mandatário, Primitivo Marques, e de Cristina Calisto, candidata à câmara, foram entregues as listas da
candidatura socialista para a Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Assembleias
de Freguesia. Neste mesmo dia a candidatura do PS anunciou o número dois da lista
à autarquia, neste caso, Ricardo Martins
Mota, ﬁlho do antigo presidente da Câmara
de Lagoa.
Fazem parte da lista ainda Fernando Jorge
Moniz, atual vereador da Câmara Municipal, Albertina Oliveira, atual presidente da
Assembleia Municipal, Nelson Santos,
Engenheiro do Ambiente, Hermano Mendonça, reformado, Susana Goulart Costa,
professora universitária, Carlos Damásio,
contabilista, e Paula Andrade, Assistente
Social.
Para Cristina Calisto, este período de précampanha eleitoral permite, nos próximos
tempos, discutir de forma aberta os projetos políticos que o partido tem para a
Lagoa.
“Enquanto presidente da Câmara, penso
que todos os lagoenses já conhecem aquilo
que eu tenho traçado como metas e rumo
para a minha cidade e para o meu concelho. Neste momento, ao vermos este grupo
de pessoas nesta escadaria do Tribunal,
percebemos que temos listas da ordem de
cerca de 80% composta por independentes
e isto é um bom sinal”, declarou Cristina
Calisto ao Jornal Diário da Lagoa, acreditando que a comunidade lagoense reconhece valor no trabalho que o município e
o Partido Socialista têm desenvolvido.
Para a única mulher a candidatar-se a
uma Câmara Municipal pelo PS, nos Açores,
a causa defendida para a Lagoa é: “mais
progresso para o nosso concelho”.
De relembrar que o médico Dias Pereira
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é o cabeça de lista para a Assembleia Municipal de Lagoa, já no que diz respeito às
Juntas de Freguesia: Sérgio Costa é o candidato escolhido para Santa Cruz, Gilberto
Borges recandidata-se à Freguesia de Nossa
Senhora do Rosário, Paulo Ricardo é o
nome proposto pelo PS para Água de Pau,
enquanto Vitória Couto recandidata-se na
Ribeira Chã e Adriano Costa é o candidato
no Cabouco.
A candidata do PS salientou que já tiveram oportunidade de demonstrar aquilo
que o partido é capaz de fazer, porém
refere que o trabalho numa autarquia
nunca se esgota e existem sempre novos
projetos, necessidade de se reajustarem
aos momentos atuais, estarem atentos às
circunstancias que circundam e agir em
prol do concelho.
Cerca de 190 pessoas integraram as listas,
tendo uma composição maioritariamente
de independentes e de pessoas inseridas
em várias áreas da sociedade da comunidade lagoense, nomeadamente nos ramos
da: saúde, educação e empresarial.
Cristina Calisto aproveitou a oportunidade
para apelar ao voto de conﬁança no PS,
acreditando que nunca desiludiram a população lagoense e salientando que este
partido tudo tem feito para acompanhar os
tempos e modernizar este concelho, principalmente trazendo novos projetos.
Segundo adiantou Cristina Calisto, no ﬁnal
da entrega das listas, o PS Lagoa apresenta
uma lista renovada, com apostas em domínios da educação, saúde e modernização
do concelho.
DL/AS
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PSD Lagoa prepara documentos
que poderão revitalizar a economia

Candidatos do PSD no momento da entrega das listas no Tribunal.

Numa perspetiva de olhar o futuro, o

PSD Lagoa tem, em estudo, dois projetos,
que poderão revitalizar a economia e a
independência ﬁnanceira e psicológica das
famílias lagoenses.
Segundo o primeiro candidato do PSD à
Câmara Municipal local, os projetos, um ao
nível da cidade e outro ao nível da Vila de
Água de Pau, que serão apresentados em
breve, trarão uma lufada de ar fresco à
Lagoa.
Para Carlos Augusto Furtado, que falava
ao Jornal Diário da Lagoa após a entrega
das listas do PSD Lagoa, no Tribunal de
Ponta Delgada, no âmbito da candidatura
aos órgãos autárquicos do próximo dia 1 de
outubro, a Lagoa precisa de economia,
sendo que atualmente isso não existe. “As
lideranças do PS não têm pensado no concelho com autonomia ﬁnanceira, o concelho tem sido gerido em função de
resultados eleitorais e não com objetivos
de longo prazo”.
O partido concorre a todas as freguesias,
assim como à Câmara e Assembleia Municipal. No total, estão envolvidos 125 candidatos que, segundo os social democratas,
“apresentam-se com uma grande abertura
à sociedade civil através de uma larga
maioria de independentes presentes nas
listas”.
As listas são encabeçadas à Câmara Municipal por Carlos Augusto Furtado, à
Assembleia Municipal por Carlos Resendes,
à Junta de Freguesia do Rosário por João
Silva, à Junta de Freguesia de Santa Cruz
por José Raimundo, à Junta de Freguesia de
Água de Pau por Mike Soares, à Junta de
Freguesia do Cabouco por Nuno Rego e à
Junta de Freguesia da Ribeira Chã por José
Pacheco.
Segundo Carlos Furtado a entrega das listas representou um momento importante
para o PSD Lagoa pois, o partido, há já
algum tempo pretendia juntar um grupo
de pessoas interessadas pelo concelho.

Foto: DL

O candidato à Câmara da Lagoa diz que
pretende “mais trabalho e menos conversa”. “A Lagoa precisa de ser trabalhada
e repensada”.
Carlos Furtado aﬁrma que “há muita propaganda, muita publicidade e muito marketing, mas o que a Lagoa precisa é ser
repensada” e, para isso, conta com a
equipa que o acompanha, uma equipa de
“gente muito empenhada que aceitou com
muito agrado participar porque acredita
que é preciso alternância na Lagoa”.
Segundo o candidato à Câmara da Lagoa,
“é na alternância que se vêem as soluções,
quem está no poder obriga-se a fazer melhor, quando percebe que tem uma alternativa que incomoda. A Democracia é isso
mesmo, é a alternância”. Para isso Carlos
Furtado diz esperar contar com o apoio dos
lagoenses para ajudar nessa “mudança tão
necessário ao concelho”.
Por outro lado, o candidato do PSD Lagoa
deixa uma mensagem de esperança aos
lagoenses, referindo que estes poderão, a
partir de agora, “deixar de se sentir perseguidos, a ser obrigados a pactuar com o sistema, podem começar a pensar por voz
própria, com capacidade de decisão, sem
ﬁcarem subjugados por meia dúzia de pessoas que atualmente domina o concelho”.
Carlos Furtado pede aos lagoenses para
fazerem a 1 de outubro, o que for melhor
para si e para a sua família, sem olhar a
clubismos, não se deixando levar por “promessas de imediato, de aliciações do imediato”, sendo o mais importante pensar a
Lagoa, nos lagoenses e nas gerações que
virão.
DL/AS

Diário da Lagoa | setembro 2017

POLITICA/ AUTÀRQUICAS 2017

CDU defende a igualdade para o
concelho de Lagoa

Candidatos da CDU no momento da entrega das listas no Tribunal.

A CDU entregou, no Tribunal de Ponta

Delgada, a sua candidatura aos órgãos autárquicos da Lagoa. No ato da entrega marcou presença Ricardo Tavares, o primeiro
candidato à Câmara de Lagoa.
Para além da candidatura à Câmara e à
Assembleia Municipal, a CDU apresentou
candidatos a três das cinco freguesias do
concelho, nomeadamente a Santa Cruz,
Nossa Senhora do Rosário e Água de Pau.
O primeiro candidato pela CDU à autarquia lagoense, ressalvou, ao Jornal Diário
da Lagoa, a sua felicidade pelo partido ter
conseguido uma lista para a Freguesia de
Água de Pau, sendo que nas últimas eleições autárquicas, em 2013, isso não tinha
sido possível.
A CDU/Lagoa apresenta-se com uma
equipa jovem, renovando assim este partido e acreditando que a juventude poderá
fazer diferença nestas eleições autárquicas
que se irão realizar no próximo mês de
outubro. “Os lagoenses podem saber que
somos jovens, não temos muita experiência mas vamos estar ao lado deles. Queremos uma Lagoa igual para todos, todas as
freguesias, mesmo aquelas que não vamos
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concorrer, podem saber que vamos estar a
ouvi-los no que eles precisarem e quando
precisarem de alguma coisa, estamos cá”,
salientou Ricardo Tavares, que defende e
pretende promover a igualdade no concelho de Lagoa.
Segundo o candidato, que falava à saída
da entrega das listas, para além da igualdade no concelho, novas infraestruturas
são necessárias, aﬁrmando que algumas
freguesias parecem esquecidas no tempo,
sendo necessário mais investimentos,
nomeadamente a nível do turismo, habitação e ajudas para as pessoas mais necessitadas.
Ricardo Tavares defende a sua candidatura
referindo que assumiu este compromisso
para com a CDU por acreditar no potencial
deste partido para o concelho de Lagoa.
Para a Assembleia Municipal a CDU apresenta como candidato João Almeida.
Quanto aos candidatos às Juntas de Freguesia, a CDU apresenta Cátia Soares em
Água de Pau, Graça Arraial para Nossa
Senhora do Rosário e Alberto Esteireiro
para Santa Cruz.
DL/AS

Edifício da Junta de Freguesia de Água de Pau.
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2 listas de independentes concorrem
à Freguesia de Água de Pau
No âmbito das Eleições Autárquicas do

próximo dia 1 de outubro, a lista do Grupo
de Cidadãos “Pelo Povo de Água de Pau”,
foi a primeira candidatura, do concelho de
Lagoa, a ser entrega no Tribunal de Ponta
Delgada.
Encabeçada por Octávio Cabral, esta lista
de independentes pretende levar Água de
Pau “mais à frente”. O candidato adiantou,
ao Jornal Diário da Lagoa que, a apresentação desta candidatura, prende-se pelo
facto da freguesia, nos últimos quatro anos,
não ter trabalhado tão bem como em anos
anteriores, sendo que a culpa não recai
apenas sobre o atual presidente mas também sobre o partido que o sustenta, neste
caso o Partido Socialista.
Octávio Cabral diz que a lista que será
apresentada aos pauenses a sufrágio, em
outubro, conta com gente experiente, com
dinamismo e ambição. “Penso que será
possível encontrar projetos para a freguesia
para podermos seguir estas orientações”.
O candidato pede para que os pauenses
tenham conﬁança nesta candidatura, uma
lista com gente que tem provas dadas na
experiência pessoal e proﬁssional de cada
um. “Queremos que Água de Pau tenha
movimento e vá mais à frente, para que
possa crescer”, referiu.
Octávio Cabral adianta que há muito para
fazer por Água de Pau, e isso mesmo vai
constar do programa eleitoral. “Um programa que promete dinamismo para a freguesia”, diz.
A lista de independentes à Junta de Freguesia é composta, além do cabeça de lista,
por Ana Almeida, Carlos Sousa, Ana Rita
Ferreira, Aguinaldo Silva, Daniela Ambrósio,
Rui Baganha, Ana Trindade, Isac Couto, Ana
Almeida, Nelson Rebelo e Helder Andrade.
O mandatário da lista é Carlos Patrício
Borges.
Por outro lado, à Assembleia de Freguesia de Água de Pau, concorre outra lista de
independentes, com a denominação “O
Nosso Partido é Água de Pau” (NPAP),que
também entregaram no Tribunal de Ponta
Delgada a sua candidatura à Junta de Freguesia de Água de Pau. A lista é encabeçada
pelo atual tesoureiro da junta pauense José
Carlos Nunes Pereira. Nesta lista de independentes estão alguns dos atuais membros eleitos há quatro anos pelas listas do
PS.
Em declarações ao Jornal Diário da Lagoa

José Carlos Nunes Pereira adiantou que
esta candidatura surge para dar continuidade ao trabalho que tem sido desenvolvido em Água de Pau nos últimos quatro
anos.
O candidato admite que quatro anos foi
pouco para poder concluir todos os projetos que haviam sido prometidos, até porque, pelo caminho, foram faltando os
devidos apoios e os que chegaram, não
deram para tudo, dai terem ﬁcado algumas
intensões por concluir. “É preciso dar continuidade ao trabalho, e para isso acontecer, estamos aqui para que a população nos
possa dar o voto de conﬁança para continuar”.
Segundo José Carlos Pereira ﬁcou por concluir um novo trilho pedestre, o embelezamento das rotundas do pisão, o próprio
miradouro, entre outros. “Ficaram alguns
trabalhos a meio que há agora necessidade
de concluir”, referiu.
Assim o candidato pede ao povo de Água
de Pau um voto de conﬁança para que
possa continuar o processo de desenvolvimento a que a freguesia tem sido sujeita,
sendo que os pauenses conhecem os membros desta lista, “gente que tem trabalho
feito”.
Sobre a questão de concorrerem como
independentes, fruto de não ter havido
conﬁança politica do PS para apoiar esta
recandidatura, José Carlos Nunes Pereira
diz não entender o porquê, admitindo que
esta é uma situação que não ﬁcou bem ao
próprio partido, contudo, não foi motivo
para demover os atuais eleitos, que agora
apresentam-se a votos, para poder dar continuidade ao trabalho desenvolvido. Até
porque, segundo recordou, são estes que
estão mais próximos do povo e sabem bem
o que os pauenses necessitam e estão
prontos para continuar a apoiar. “Ajudamos
sempre os que nos pediram ajuda, e assim
vai continuar a ser”, disse.
Em relação aos restantes membros da
candidatura do NPAP, seguem na lista Paulo
Jorge Almeida; Ana Soﬁa Domingos Almeida; José Fernando Medeiros Costa;
Emanuel João Matos Pimentel Carvalho;
Ana Maria Silva Cardoso; Valter António
Carreiro Borges; Mário Alexandre Botelho
Amaral e Margarida Rosa Bizarro Almeida.
O mandatário da lista é Virgílio Cabral.
DL/NS

Simbolos das duas candidaturas à Assembleia de Freguesia de Água de Pau.
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Praça Senhora do Rosário recebeu noite de Marchas Populares

Algumas imagens da noite de Marchas Populares no Rosário.

No âmbito das “Noites de

nio e a Marcha dos Remédios, sendo que na abertura
do desﬁle marcou presença
o Grupo de Tambores Uno
Jovem de Ponta Garça.
Segundo Gilberto Borges,
presidente da junta de freguesia de Nossa Senhora do
Rosário, este desﬁle, organizado pelo segundo ano consecutivo,
permitiu
proporcionar um convívio
“espetacular” envolvendo
todos os santos populares,
deixando a garantia de que,
caso seja reeleito em outubro próximo, em 2018 terá

lugar a 3ª edição do desﬁle
de Marchas Populares no
Rosário.
Mas este não foi um evento
único, entre o mês de julho
e agosto, foram vários os
eventos realizados.
Inserido também nas festividades de verão, a junta de
freguesia do Rosário realizou
o habitual passeio com mais
de cem idosos, da Lagoa até
ao Nordeste, de forma a que
os mesmos possam sair das
suas casas e conviver.

Algumas imagens do Passeio de Idosos ao Nordeste.
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Verão” a freguesia de Nossa
Senhora do Rosário, na
Lagoa, organizou, recentemente um desﬁle de Marchas Populares.
Neste desﬁle, que proporcionou um momento de
grande espetáculo para mais
de um milhar de pessoas,
marcaram presença quatro
marchas: a Marcha dos Amigos do Rosário, a Marcha da
Freguesia de Água D’Alto,
Marcha da Santa Casa da
Misericórdia de Santo Antó-

Pub.
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Pedro Rodrigues é o novo presidente do NELAG

Pedro Rodrigues acredita na centralidade da Lagoa sendo esta ótima para a implementação de novas empresas

O empresário Pedro Rodrigues

foi eleito, recentemente, o novo
presidente do NELAG - Núcleo de
Empresário da Lagoa, que elegeu
como missão a responsabilidade
no trabalho da instituição que defende os interesses dos empresários lagoenses.
Na Assembleia Geral, que
decorreu a 25 de julho passado, a
única lista a votos, para o triénio
2017/ 2020, foi eleita por unanimidade.
Em entrevista ao Jornal Diário
da Lagoa, o presidente do NELAG
adiantou que os próximos três
anos serão caraterizados por uma
nova imagem, passando por um
período diferente, numa perspetiva mais global, ao contrário do
que tem sido os últimos anos. "A
Lagoa tem muito para oferecer
dada a sua centralidade".
Segundo Pedro Rodrigues,
com um grupo de empresários
forte, é possível oferecer condi-

ções para a implementação de
novas empresas na Lagoa.
O presidente do NELAG admite
que a conjuntura atual é mais favorável do que há alguns anos, "há
agora mais interesses e vontade
de criar novas empresas e o
núcleo de empresários será muito
mais abrangente e terá outras vertentes”.
Pedro Rodrigues volta a destacar
uma posição já assumida pelo
NELAG, da necessidade da criação
de novas unidades hoteleiras no
concelho, mas defende que estas
deverão ser unidades de pequena
e/ou média dimensão, sendo que
estas estarão mais de acordo com
a realidade lagoense. "A época do
betão já passou, há que ter uma
nova perspetiva, sendo esta a realidade da Lagoa, de uma oferta de
qualidade e não de quantidade".
Existem espaços com grande potencial, a zona do Tecnoparque, ou
até mesmo a Lagoa de Baixo,
sendo exemplos de zonas que

potenciarão esse crescimento, diz
o presidente do NELAG.
Nesta entrevista, Pedro Rodrigues realçou outro dos objetivos
desta direção, sendo algo que já
vem da direção anterior, nomeadamente a potenciação da mobilidade interna, algo que não será
fácil, até porque o concelho está
muto disperso e isso seria bom
para o seu dinamismo. O empresário acredita que, de futuro, com
uma série de parcerias, será possível criar outro dinamismo para a
Lagoa.
Por outro lado, outra preocupação desta direção, em termos
de economia local, tem a ver com
o ajuste direto que é feito pelas
entidades públicas locais, o qual,
no seu entender, não deveria ser.
"Quem deveria fazer as obras deveriam ser os privados porque são
estes que geram economia.
Quando a Câmara ou uma Junta
de Freguesia faz trabalho por
ajuste direto, não concordamos.

Se não existe dinheiro para um
concurso publico é preferível que
não se faça".
Segundo este, só assim a economia mantém o seu curso normal e é um ciclo que se executa de
forma perfeita. Uma luta que
entende que não será difícil até
porque existe essa preocupação
entre o público e o privado.
O NELAG é sócio maioritário das
"Portas da Lagoa", que tem a seu
cargo a zona do Tecnoparque, uma
responsabilidade muito grande
mas que Pedro Rodrigues vê como
benéﬁca, sendo que o NELAG tem
um papel importante e uma palavra a dizer em tudo o que nesta
zona será feito, dando esta responsabilidade outros argumentos
que possam projetar para uma
economia muito mais forte e
aguerrida, sendo aquilo que se
pretende para o futuro da Lagoa.
Segundo Pedro Rodrigues, o
NELAG vai continuar a criar incentivos à economia local, dando con-
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tinuidade ao Dia das Montras, ao
Dia dos Namorados, e serão criados novos projetos.
Estas serão algumas das intenções que serão defendidas por
esta nova direção que tem como
lema de ação: “Nelag com responsabilidade”.
A nova direção tem como vicepresidente Luciano Melo e tesoureiro Ferdinando Silva. Os vogais
são Paulo Santos, Tiago Silva e os
suplentes Mário Bilhete e João
Frazão.
A Assembleia Geral é presidida
por Ricardo Martins Mota, tendo
como secretária Andreia Xavier e
vogal José Arruda.
O Conselho Fiscal tem como presidente Bruno Moniz, o secretário
André Almeida e a vogal Eleonora
Arruda.
DL

EBI de Lagoa recebe 5ª Feira de Ocupação de Tempos Livres
No próximo dia 16 de setem-

bro decorrerá a 5º edição da Feira
de Ocupação de Tempos Livres, no
campo de jogos da Escola Padre
João José do Amaral (Escola do
Ficher), das 10h00 às 12h30.
Esta feira é organizada pela
Associação de Pais e Encarregados
de Educação da EBI de Lagoa,
APEEEBIL, e tem como objetivo
de, num só espaço, informar pais,
encarregados de educação e alunos da Lagoa, sobre as diferentes

opções que a Lagoa oferece para
ocupação de tempos livres, desde
clubes desportivos, associações
desportivas e recreativas, ATL, etc.
No dia 16 de setembro haverá
animação musical, pula-pulas e
pinturas faciais para animar a
feira, e algumas das entidades
presentes farão desmonstrações
para cativar os jovens do concelho
a ocupar de forma saudável os
seus tempos livres.
Fica o convite para participarem
neste evento.

Algumas imagens referentes à 4ª edição da Feira, realizada em 2016.
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José Francisco da Costa Pires:
relembrando o devoto
poeta-emigrante

José Francisco da Costa Pires

José Francisco da Costa Pires

já foi referenciado pelo Diário da
Lagoa numa edição passada,
mas, como as informações disponibilizadas ainda eram escassas,
e, talvez, insuﬁcientes para dimensão espiritual da sua obra e
da sua vida, resolveu-se, assim,
desenterrar mais um pouco a
memória deste saudoso poeta
natural de Nossa Senhora do Rosário.
Era ﬁlho de João da Costa Pires
e de Ermelinda Brum Tavares,
ambos naturais da freguesia de
Nossa Senhora do Rosário. Ermelinda Brum Tavares nasceu na
Rua do Vigário, na casa que outrora pertenceu à família Tavares
Canário, bastante conhecida por
ter albergado dois irmãos ilustres
da nossa terra e já referenciados
pelo nosso jornal: o padre João
José Tavares e o professor e compositor musical Manuel José Tavares Canário.
A 21 de julho de 1942 nascia,
em Nossa Senhora do Rosário, o
poeta popular que amou, como
pouco se vê, a sua terra de origem - por darmos, em geral,
maior e infundada importância
ao terreno alheio.
Como avós maternos teve Ermelinda de Brum e António Tavares, naturais de Nossa Senhora
do Rosário. Ermelinda de Brum
foi, inclusive, também, uma ﬁ-

gura de destaque na sociedade lagoense,
uma vez que era
parteira – proﬁssão de extrema
importância na
altura. Já os avós
paternos de José
da
Francisco
Costa Pires eram
Margarida Pires
e Manuel Pires,
também naturais de Nossa Senhora
do
Rosário.
Ao longo da
sua vida publicou duas obras
literárias: O Meu
Rosário de Saudade e O Mar e
o Sonho, tendo
sido ambas publicadas em terras de além-mar:
nos Estados Unidos da América,
para onde emigrou por força das
circunstâncias, ﬁxando-se em
New Bedford.
Colaborador, durante algum
tempo, do Portuguese Times, travou várias guerras durante a sua
vida: talvez a mais potente de
todas tivesse sido a distância que
o separava da sua terra por força
do mar que tanto amava e adorava, que tanto lhe iluminava o
espírito ﬁel, alegre e bem-disposto, mas que tanto o condenava a estar
longe e a sentirse longe. A
outra, mais feia,
foi a Guerra Colonial que travou em Angola,
servindo
na
Força
Aérea,
numa altura de
violenta ebulição.
Mais forte do
que o que separava era o que o
unia: o amor
que explodia da
ponta dos dedos
diretamente
despejado para
o papel, o amor
que se lhe irradiava do peito
cheio de sau-

dade, o amor que sentia pela
Lagoa e pelo Rosário e que está
tão patente e imortalizado na sua
poesia popular. Inclusive, nos Estados Unidos, organizou o primeiro grupo dos amigos da Lagoa
e fazia parte dos amigos do Ultramar. Foi o impulsionador da ida
de vários agrupamentos aos Estados Unidos, desde ﬁlarmónicas
ao grupo folclórico, bem como
colaborou com a igreja nas suas
obras. Contribuiu e organizou vários cabazes a serem distribuídos
pelas pessoas carenciadas do
concelho, igualmente – fez
muito, portanto, sempre a pensar
no sítio que o viu nascer. Sempre
com uma orientação cívica bastante assertiva.
Operário de proﬁssão, poeta
por paixão, José Francisco da
Costa Pires permanece e permanecerá sempre “amarrado” à
terra, à poesia, ao mar, às pessoas de cá, à vida. A sua poesia
traduz exatamente a sua vida, os
seus desejos, sonhos, anseios e
paixões!
Dotado de uma grande capacidade para estar alegre e ser conversador, faleceu a 25 de
novembro de 2014.
Fica a sua poesia. Fica o exemplo do poeta-emigrante.
Fica sobretudo a devoção.
DL/JTO

Fotos: DR
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Santa Cruz recebeu a
3ª edição dos
“Jogos sem Barreiras”

Foto ﬁnal com os vencedores desta 3ª edição.

O Polivalente de Santa Cruz,

na Cidade de Lagoa, recebeu a 3ª
edição dos “Jogos sem Barreiras”,
numa organização de “Os Quiridos
– Associação Criativa e Promotora
de Eventos Culturais”.
Centenas de pessoas deslocaram-se a Santa Cruz para assistir a
mais este evento que, na sua terceira edição, saiu de Água de Pau,
local onde decorreram as duas
edições anteriores. O objetivo da
deslocalização prende-se com o
facto da organização pretender
levar a cultura a todos.
A intenção da associação para a
realização deste evento será a de
percorrer as freguesias do concelho, desde que reúna as condições
para tal.
O resultado desde a sua primeira
edição tem sido bastante positivo,
fazendo com que outras entidades
fora do concelho de Lagoa têm
mostrado interesse para a realização do mesmo evento nos seus
concelhos.
Participaram nesta edição seis
equipas: Ribeira Chã, Amigos do

Foto: DL

São Martinho do Cabouco, Bota
Abaixo e Grupo Jovem Pauense de
Água de Pau, Snack Bar Castanheiro e Clube de Patinagem de
Santa Cruz.
Foram disputados seis jogos, distribuídos por duas rondas cada,
inspirados em jogos tradicionais:
“Engorda o Frade”; “Apanha dos
Ovos”; “Pão e Massa”; “Noivos de
Santo António”; “Sopa no Caldeirão” e “Abelha Beija Flor”.
No ﬁnal a vitória sorriu para a
equipa do Clube de patinagem de
Santa Cruz que conquistou 33
pontos. Em segundo lugar ﬁcou o
Grupo Jovem Pauense com 29
pontos, seguido dos Amigos do
São Martinho do Cabouco com 25
pontos. Seguiram-se o Snack Bar
Castanheiro com 17 pontos, Bota
Abaixo com 15 pontos e a Ribeira
Chã com 14 pontos.
O sucesso destes jogos, desde a
primeira edição, tem vindo a crescer, e a organização já está a pensar na próxima edição dos “Jogos
sem Barreiras” que deverá ocorrer
em 2018.

Cabouco celebra São Martinho

A Festa de São Martinho, or-

ganizada uma vez mais pelos Amigos de São Martinho do Cabouco,
volta a esta freguesia para a sua 5ª
edição.
As festas decorrerão, uma vez
mais, nos dias 11 e 12 de novembro, onde a organização espera
mais de mil pessoas, num evento

que voltará a contar com um programa diversiﬁcado.
Este evento que é já considerado
um cartaz turístico de visita obrigatória do concelho de Lagoa, tem
vindo, de forma sustentada, a aumentar o número de visitantes
projetando, assim, o nome deste
concelho para outros pontos do
mundo.
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Festas em honra dos Padroeiros em Santa Cruz - Lagoa

A paróquia de Santa Cruz da

Lagoa, na ilha de São Miguel, celebrou as festas em honra da sua padroeira Nossa Senhora do Rosário
e do Sagrado Coração de Jesus.
O ponto alto das festividades
ocorreu com a realização da procissão que percorreu as principais
ruas da freguesia.
As festas associaram ao programa religioso, que terminou

com o sermão da despedida da
imagem, um vasto cartaz cultural
com eventos diversiﬁcados entre
provas desportivas e manifestações culturais.
Para o Pe. Nuno Maiato tratase de uma festa que ganha uma
expersão maior e uma vida muito
propria onde esteve reunida toda
a comunidade com a visita de muitos emigrantes.
“É muito próprio nestas festas

fazer-se uma revisão de vida, embora que num ambiente de verão,
a contemplar a imagem de Jesus e
sua Mãe, ﬁcamos com o sentido
de, mais um ano, estarmos aqui a
caminhar como comunidade.”
Durante toda a semana, além
dos momentos litúrgicos, a Praça
da República recebeu “uma autêntica semana cultural”, onde foi
dado palco a artistas e grupos locais, onde todos puderam convi-

ver. “Ser cristão não é apenas celebrar dentro do Templo, mas celebrar também na vida um Deus
que nos ama e que nos acompanha toda a vida”, destacou.
O Pe. Nuno Maiato recorda que
as festividades encerraram com a
eucaristia onde, para além das intensões de cada um que nela participou, ﬁzeram memória dos
emigrantes já falecidos e dos que
visitam Santa Cruz, trazendo ale-

gria às festas. “A presença dos
emigrantes torna estas festas um
momento de encontro e de partilha unico que, durante o ano, poucas vezes existem ocasiões e
oportunidiades como esta, de manifestar e reencontrar afetos e
pessoas que a vida afastou mas
que Santa Cruz volta a unir e a
colocar em comunhão nestes
dias”.
Fotos: DL/ CML
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Água de Pau recebeu festa em honra da Senhora dos Anjos
A Via de Água de Pau encheu-

Fotos: DL/CML

se de locais e forasteiros, entre
estes muitos emigrantes, para celebrar as Festas em honra da Padroeira Nossa Senhora dos Anjos.
Segundo o Pe. João Furtado,
esta festa tem uma razão muito
forte na sua religiosidade, embora
tenha também a componente de
expressão de cultura popular.
O pároco de Água de Pau destaca os muitos forasteiros, emigrantes especialmente, que se
deslocam até esta vila, numa necessidade de se reencontrarem
com as suas origens.
O Pe. João Furtado não esquece
o vasto grupo de colaboradores
que anualmente conseguem colocar de pé toda esta festividade,
assim como os que, durante todo
o ano, ajudam na própria Igreja.
“Todos a trabalhar em conunto,
em espírito de comunham e de
amor fraterno, para um pastor, dá
muita alegria”. “Quando tudo vai
acontecendo duma maneira muito
organizada, só é possivel com a
colaboração de todos, dentro do
que é a perfeição, naturalemnte
ﬁco muito contente”, destacou o
Pe. João Furtado em declarações
ao Jornal Diário da Lagoa.

Cortejo Alegórico é já uma tradição nas festividades

Fotos: DR

Integrado nas festas em honra de

Nossa Senhora dos Anjos, e à semelhança dos anos anteriores, a Casa do
Povo de Água de Pau e a Comissão de
Festas de Nossa Senhora dos Anjos, com
o apoio da Câmara Municipal de Lagoa
e da Sociedade Filarmónica Fraternidade Rural, promoveram o XI Cortejo
Alegórico, alusivo ao tema «Quando a
Televisão era a Preto e Branco».
O cortejo que é um registo vivo da autenticidade e da valorização da cultura
popular, da sua história e dos seus costumes contou, como nas edições anteriores, com a forte colaboração e
participação de grande parte da população pauense e do município lagoense,
assim como de alguns visitantes de outros municípios da Ilha Verde, que por
ocasião das festas da padroeira de Água
de Pau, visitam esta localidade.
Na edição deste ano, o cortejo contou
com sete subtemas: «A Aldeia da Roupa
Branca», uma alusão ao ﬁlme português
estreado em 1939, considerado uma comédia popular que retratava o quotidiano, zangas e paixões de uma
comunidade periférica de Lisboa, que se
encarregava da lavagem da roupa do
rio; «Fecho de Emissão com a Banda dos

Num-nuns», numa referência ao «numnum», um objeto que surgiu como um
brinquedo infantil, para brincarem às
orquestras ou às bandas, sendo que
mais tarde passou a considerar-se como
um instrumento musical nos anos 40;
«Jogos sem Fronteiras», que recordam
ao visitante os jogos que decorreram
entre 1965 e 1999 e que eram um tipo
de jogos olímpicos, em que cada país
era representado por uma cidade, que
concorria em várias provas, contra as
outras cidades, para obter pontos; «Festival da Canção», programa televisivo
que tinha como objetivo escolher a canção candidata de Portugal ao Concurso
Eurovisão da Canção; «O Preço Certo»,
programa que surgiu com uma versão
inicial na década de 90 e que até hoje
continua no ar, sendo atualmente apresentado por Fernando Mendes na RTP
1; «A Canção de Lisboa», um clássico da
televisão portuguesa, que conta a história de Vasco Santana, um estudante universitário que em vez das aulas preferia
os arraiais, cantigas populares e mulheres bonitas; sendo que o último subtema é «A Roda da Sorte», que traz à
lembrança um dos concursos televisivos
mais famosos em Portugal e que se estreou em 1990 na RTP 1.
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VOZ DO PASSADO - A IMPRENSA
LAGOENSE ANTIGA | 11

Por: RoberTo MedeirOs

Debruçamo-nos nesta publicação de

Setembro sobre os problemas que envolveram os açorianos confrontados com a
pretensão dos comerciantes e cultivadores
de vinho, da cidade do Porto em exigir do
governo que as fábricas de álcool dos Açores fechassem. O Lagoense, cujo director
e editor foi Guilherme Gouveia Cardoso,
com redacção no Canto do Rosário, tendo
como secretário Francisco d’Amaral
Almeida e com os serviços de administração na rua do Rosário, hoje, rua do Dr. José
Pereira Botelho, dá conta dessa celeuma
através do seu jornalista que assina sob o
pseudónimo de “Amílcar”.

“A QUESTÃO DO ALCOOL”
A Havas telegrafou no dia 12 de Janeiro
de 1905 para o Diário dos Açores que os
portuenses apresentaram ao governo uma
queixa contra o fabrico do álcool nos Açores. Sejam quais forem as razões alegadas
não podem nem devem de modo algum
ser atendidas.
Porque não poderão as fábricas açorianas produzir álcool? Porque isso vai vai
prejudicar as fábricas que existem no
Porto. Mas, porventura os donos das fábricas do Porto têm direito a mais privilégios
do que os donos das fábricas açorianas?
Não somos todos portugueses, e em Portugal não é a lei igual para todos?
Mas dirão, não são os donos das fábricas
de álcool do Porto que apresentaram as
queixas, são os comerciantes e os cultivadores da vinha. Pois não foram esses mesmos, que ainda não há muitos meses, no
verão apresentaram queixa ao governo,
pedindo o abatimento do imposto sobre
o álcool estrangeiro, para que pudesse ser
importado, pois que a sua falta estava causando grandes prejuízos ao comércio dos
vinhos do Porto?
Então querem que se feche as fábricas
de álcool dos Açores , que se reduzam os
impostos sobre o álcool estrangeiro, que
não haja álcool nacional para adubo dos
vinhos, nem para os outros usos industriais, mas somente o estrangeiro, e por
um preço que lhes convenha? Não é isto?
Parece que sim.
Uma tal pretensão redunda n’isto: Os
açorianos deixem de cultivar batata; culti-

vem só milho, para nos venderem pelo
preço que nós o quisermos comprar; o
estado deixe de auferir os lucros que
recebe das fábricas açorianas; nós gozemos os benefícios de comprarmos álcool
barato, de vendermos o nosso vinho pelo
mais alto preço que pudermos; os outros
que sofram, que morram de fome, pouco
importa, com tanto que gozemos nós!
É uma lógica de funil, larga a mais não
poder ser para os portuenses, e apertada,
bem apertada, para os açorianos. E isto
porquê? Porque eles são os portuenses, os
habitantes , os habitantes da segunda
cidade do reino, os que todo lo mandam e
todo lo querem; e nós somos os açorianos,
os ilhéus, os servos da gleba, que pouco
mais valem que os pretos d’África.
Que cula temos nós que a cultura da
vinha esteja dando prejuízos à lavoura do
continente? Nenhuma.
A crise por que está passando a cultura
da vinha é um resultado da grande ganância de querer obter mais com pouco dispêndio. A vinha foi durante alguns anos a
cultura mais rendosa que havia no continente. Encheram todas as terras de bacelos, desse excesso de cultura veio o
excesso da produção, e do excesso da produção, a depreciação e a barateza do produto. Era a consequência lógica da sua
improvidência. Cultivassem também milho
e trigo, e os outros géneros de que carecem.
Resumindo: o conselho que lhe damos
é que em vez de apresentarem queixas
contra o trabalho dos açorianos, arranquem as cepas, e semeiem as terras de
quaisquer outros géneros que lhes pareçam mais remuneradores.
Assim é que nós temos feito.
Faltou-nos a laranja, e nós arrancamos
as laranjeiras, e cultivamos as terras de
batata. Se as terras nos não quiserem dar
mais batata, como já parece não quererem
dar, havemos tentar uma outra qualquer
cultura, até acertar. Mas isto só e sempre
à nossa custa, sem auxilio dos governos,
sem a protecção de ninguém, e sem pedir
o mal dos outros.
Amilcar
AGENDA ELEGANTE
Aniversários Janeiro 1905
Dia 19 – D. Claudina Isabel Machado, e António Ignácio d’Amaral.
Dia 21 – João Ignácio Amaral.
Dia 24 – João Carlos Tavares do Canto.

OFICIAL
Camara Municipal de Lagoa
Sessão de 7 de Janeiro de 1905
(…) Foi presente uma participaçãode Francisco Cabral, dizendo que conduziu ao curral do concelho uma porca que, sem sua
licença, encontrou no seu prédio, não
tendo sido até hoje reclamada pelo respectivo dono.
[O Lagoense de 26 de Janeiro de 1905 –
Número 54]
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HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

As doenças alimentares são uma preo-

cupação para a Saúde Pública, segundo
dados da Organização Mundial de Saúde,
OMS, 1 em cada 3 habitantes dos países
industrializados sofre, em cada ano, de
doenças agudas transmitidas pelos alimentos, intoxicações e infeções intestinais de
origem alimentar, ou seja, provocadas pela
ingestão de água ou alimentos contaminados por algumas bactérias e /ou respetivas
toxinas, que se manifestam algumas horas
após a ingestão destes alimentos ou água
contaminados e pode durar de 1 a 7 dias.
Esta situação leva a custos sociais e económicos elevados porque muitas vezes ocasionam absentismo escolar e laboral, custos
no tratamento ou de hospitalização, entre
outros.
No Verão devido às condições de temperatura ambiente mais elevada que favorece
a multiplicação dos microrganismos presentes nos alimentos as intoxicações alimentares são mais frequentes, pelo que é
necessária uma maior atenção e cuidados
na confeção e conservação dos alimentos
nesta época do ano.
Os alimentos podem ser contaminados
com microrganismos aquando da sua produção, preparação, armazenamento e
exposição. Estes microrganismos provocam
alterações superﬁciais e/ou profundas dos
produtos o que se traduz na diminuição da
sua qualidade e tempo de conservação.
Muitos destes microrganismos são causadores de doença nos consumidores e
manipuladores de alimentos sendo os responsáveis por intoxicações e infeções
alimentares. Existem vários tipos de bactérias, vírus e fungos que podem contaminar
os alimentos e levar ao aparecimento de
doença, os sintomas variam em função do
tipo de microrganismo e da quantidade de
alimento ingerida, normalmente são falta
de apetite, náusea, dor abdominal, diarreia,
vómitos, febre e dor de cabeça. As pessoas

mais vulneráveis a este tipo de infeções são
as crianças e os idosos.
As medidas de higiene e segurança alimentar quando efetivas reduzem e evitam
a intoxicação/infeção alimentar, portanto
aconselho as pessoas a terem sempre presentes cuidados como: lavar as mãos antes,
durante e depois de manipular os alimentos, ou sempre que for necessário, manter
bem limpos e acondicionados todos os
utensílios, lavar todas as frutas e legumes
em água corrente, guardar legumes e frutas
em sacos plásticos na parte mais baixa do
frigoríﬁco, manter as mesas e bancadas
sempre limpas, limpar o fogão sempre depois de utilizado, evitar a exposição desnecessária dos alimentos, manter o lixo
sempre tapado e bem acondicionado.
Separe carne e peixe crus de outros alimentos, utilize diferentes utensílios como
tabuas de corte e facas para alimentos crus
e alimentos cozinhados, enquanto faz as
compras separe alimentos crus de cozinhados e tenha atenção evite contato entre
congelados e alimentos quentes, no frigoríﬁco separe carne e peixe crus de alimentos
já confecionados para evitar contaminação
cruzada, utilize recipientes com tampa ou
que permitam isolar os diferentes alimentos, cozinhe bem os alimentos em especial
carne, peixe e ovos, não deixe alimentos cozinhados á temperatura ambiente mais de
2 horas, não armazene alimentos durante
longos períodos de tempo, mesmo no frigoriﬁco, não descongele à temperatura ambiente, mas sim no frigoríﬁco.
Consuma alimentos variados e frescos,
evite o consumo de alimentos com data de
validade expirada, não consuma conservas
cujas embalagens estão abauladas ou daniﬁcadas, lave frutas e legumes antes de consumir, especialmente se forem consumidos
crus. As pessoas ao cozinharem devem
manter as mãos limpas, cabelos apanhados
e evitarem o uso de anéis e pulseiras sendo
aconselhados o uso de avental e luvas.
A água da torneira é potável no entanto
deve ser fervida quando for para a alimentação de recém-nascidos e pessoas imunodeprimidas por exemplo.
Existem países onde é desaconselhada a
utilização da água na alimentação, pelo que
deve ser consumida apenas água engarrafada.
A alimentação é essencial à vida e faz
parte do quotidiano de todos nós a aquisição, manipulação, confeção e armazenamento de alimentos de forma a suprir as
nossas necessidades nutricionais e tudo o
que lhes está inerente pelo que devemos
ter os cuidados de higiene e segurança alimentar evitando intoxicações/infeções alimentares.
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“Jorginho” deu os seus primeiros toques no Operário e é neste
clube que quer terminar a sua carreira de futebolista
Foto: Hélder Furtado

Desde muito novo começou a

praticar futebol. Aos dez anos ingressava naquele que iria ser o seu
clube de coração.
Jorge Filipe Tavares Martins,
mais conhecido por Jorginho, teve
tudo para estar entre os grandes
mas, por vicissitudes várias, acabou por ﬁcar ligado para sempre
ao seu Clube Operário Desportivo.
Aos 13 anos surgiu a oportunidade de ir jogar para o Sporting
Clube de Portugal, mas os pais, na
altura, não acharam que seria o
melhor, pois estavam muito ape-

gados ao ﬁlho, inclusive poderiam
acompanhá-lo nesta aventura,
mas preferiram que ele por cá ﬁcasse.
O fabril, de alma e coração,
sente-se triste que assim tivesse
sido, pois poderia ser hoje mais
um dos grandes nomes açorianos
do futebol, como sempre um dia
sonhou, mas não sente mágoa.
Passou ainda por França, mas devido a uma lesão, também regressou à casa que o iria ver crescer
como homem e como jogador.
A caminho de fazer 17 anos, Jorginho estreou-se na equipa sénior

Jorginho alinha com a camisola 25.

do Operário, num jogo que jamais
esquecerá.
Jorginho é defesa esquerdo e na
época de 2012/2013 fez 28 jogos
com a camisola do Operário, na
época seguinte passou pelo Santiago e pelo Capelense, mas na
época 2014/2015 regressou à casa
que o viu crescer para nunca mais
deixar.
Na época passada, Jorginho voltou a alinhar 28 vezes nos 34 jogos
do Operário e este ano volta a
estar ao dispor do mister André
Branquinho, que foi colega da formação. Alguém que Jorginho respeita e admira pois, segundo diz,
“temos ali um mister, mas acima
de tudo, um amigo”.
Foram muitos os colegas que já
passaram pela Lagoa e que Jorginho recorda com emoção, mas
existem dois nomes que deixaram
marcas, nomeadamente dois treinadores, o mister Portela e mais
tarde o mister Agatão, pessoas
que o ajudaram a crescer como jogador e não só.
Hoje com 30 anos, Jorginho já
sonha de forma diferente, outrora
queria ingressar por outros clubes
de maior dimensão algo que, por
várias razões, acabou por não conseguir, mas hoje, o sonho passa
por levar a equipa do Operário a
um escalão superior, à II Liga. O jogador refere mesmo que após
esse feito irá sentir-se realizado.
Devido a algumas lesões, Jorginho chegou a pensar desistir do
seu sonho, de abandonar o futebol, mas nos amigos e principalmente na família, recuperou a
força e a conﬁança para continuar,
algo que não deixa de enaltecer
nesta entrevista: “só tenho que
agradecer à minha mulher que esteve sempre a meu lado, sem o
apoio dela não teria conseguido

Foto: Henrique Barreira

Fotos: Helder Furtado/ Henrique Barreira

ultrapassar as diﬁculdades”.
Apesar de saber que a idade já
não é a mesma, Jorginho sente-se
ainda com força e capacidade para
ajudar a sua equipa, e assim espera fazê-lo por mais alguns anos.
Quando faltarem as forças, Jorginho arrumará as botas de jogador, mas garante que jamais
deixará a camisola do seu clube já
que quer continuar a ajudar, no
que for possível, para que o Operário da Lagoa possa atingir os
seus objetivos.

Num espaço comercial que gere,
junto ao Campo João Gualberto
Borges Arruda, Jorginho tem já
marcas da passagem de alguns colegas, e de amigos que se faz no
futebol. Camisolas e cascóis estão
pendurados no Azores Bar e muitos mais espera poder colocar
como forma de perpetuar o que é
e sempre será a sua paixão, o futebol.
DL

O espaço das memórias no Azores Bar.

Fotos: DL
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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.
06AGO2017 - Foi detido, um
indivíduo do sexo masculino,
com 52 anos idade, por furto
em interior de residência.
10AGO2017 - Foi detido, um
indivíduo do sexo masculino,
com 19 anos de idade, por condução de veículo, sem habilitação legal.
15AGO2017 - Foram detidos,

dois indivíduos do sexo masculino, de 18 e 47 anos de idade,
por condução de veículoautomóvel sem habilitação legal e
por cumplicidade com dolo em
crime de condução ilegal.
17AGO2017 - Foi detido, um
indivíduo do sexo masculino, de
53 anos de idade, por condução
de um veículo, sob a
inﬂuência de álcool, com uma
TAS de 1.80 g/l.
21AGO2017 - Foi detido, um
indivíduo do sexo masculino, de
21 anos de idade, por se encontrar a conduzir um veículo com
a carta apreendida pelo Tribunal (crime de desobediência).
24AGO2017 - Foi detido, um
indivíduo do sexo feminino,
maior de idade, por condução
de veículo, sob inﬂuência de álcool com uma TAS de 1,62 g/l.
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Freguesia do Cabouco

NECROLOGIA

Freguesia do Cabouco

João Carlos Paiva Costa
Nasceu: 02-04-1966
Faleceu: 24-07-2017

Veríssimo Manuel Coreiro Pereira
Nasceu: 28-06-1944
Faleceu: 27-07-2017

Freguesia de Santa Cruz

Freguesia de NªSª do Rosário

Jaime Diniz Barbosa Cabecinha
Nasceu: 31-10-1963
Faleceu: 24-07-2017

Avelino Silva Carreiro
Nasceu: 19-10-1974
Faleceu: 03-08-2017

Freguesia de Santa Cruz

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Silvina Mendonça da Silva
Nasceu: 11-06-1929
Faleceu: 06-08-2017

João Maria Berquó de Aguiar Wallestien
Nasceu: 08-03-1951
Faleceu: 26-07-2017

Lugar da Atalhada

Responsabilidade social nos desígnios do
Lions Clube Lagoa no novo ano lionístico

O apoio a crianças e jovens, a asFoto: LCL

sistência alimentar de emergência, a
educação para a saúde e a preservação
da Natureza, manter-se-ão como os
eixos principais da ação do Lions Clube
de Lagoa, Açores (LCL).
Ao assumir as funções de Presidente
da Direção do LCL, Alda Eleutério, no
seu discurso de posse, deu a orientação para a ação voluntária e solidária
neste novo ano lionístico que agora, se
inicia: “fazer o que ﬁzer bem na vida
dos outros!”.
É, justamente, isso o que vai conti-

Ficha Técnica
Diário da Lagoa
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nuar a caraterizar a presença e a utilidade do Lions Clube de Lagoa (Açores)
na comunidade lagoense.
"É por essa razão que o apoio a
crianças, a assistência alimentar de
emergência, a educação para a saúde
e a preservação da natureza vão manter-se como os eixos principais da ação
do Lions Clube. A questão da distribuição de bens alimentares de primeira
necessidade continua a justiﬁcar-se por
que os Açores, infelizmente, ainda registam riscos de pobreza e de desigualdades sociais que importa atenuar, não
podendo o Lions Clube de Lagoa (Açores) ﬁcar à margem da situação. O exercício da solidariedade aponta o
caminho para a humanidade, ou seja,
quanto mais solidários soubermos ser,
mais humanos seremos!", lê-se na
newsletter de julho do LCL.
Por outro lado, no ano lionístico que
terminou no passado mês de junho, o
Lions Clube de Lagoa (Açores) reportou, à Associação Internacional de
Lions Clubes, 44 atividades de serviço,
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nas quais se empenharam, no conjunto
total, 227 companheiros e companheiras. A realização dessas atividades de
serviço, no Concelho de Lagoa, obrigaram a um total de 111 horas dedicadas,
o que representa uma média mensal
de cerca de 9,5 horas.
De todas as atividades de serviço
promovidas, o destaque maior foi para
o funcionamento diário da CASA LION,
para a execução do programa de assistência alimentar de emergência e para
o programa de educação para a saúde,
refere o LCL.
No domínio destes três projetos de
ação voluntária e solidária, o Lions
Clube de Lagoa (Açores) assistiu 722
pessoas, com relevância especial para
as crianças que são acolhidas, todos os
dias, na valência social da CASA LION e
para os agregados familiares que receberam, todos os meses do ano lionístico, alimentos básicos de primeira
necessidade para a sua subsistência.
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Francisco José martins dos Santos
Nasceu: 10-10-1953
Faleceu: 08-08-2017

Lugar dos Remédios

Eugénio Manuel da Ponte Almeida
Nasceu: 25-09-1964
Faleceu: 13-08-2017

Freguesia do Cabouco

António Ferreira Resendes
Nasceu: 14-03-1954
Faleceu: 21-08-2017

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Maria Eduarda Medeiros Gregório Rocha
Nasceu: 23-08-1942
Faleceu: 21-08-2017

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Florinda Manuela Soares Amaral Borges
Nasceu: 30-04-1936
Faleceu: 24-08-2017

DL/LCL

http://diariodalagoa.com

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 aqui.
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HORÓSCOPO DE SETEMBRO
Carneiro (21/3 a 20/4)

A vida afetiva estimula progressos
e supera diﬁculdades, colocando o máximo
das suas energias em todos os seus projetos.
A nível proﬁssional alguns acontecimentos potenciarão melhorias na carreira,
porém, assuma rigorosamente todos os
compromissos

A vida afetiva permite entender os
problemas sentimentais e, evitando o isolamento, pode reestruturar a relação amorosa.
A nível proﬁssional terá de adotar formas
mais eﬁcazes de atuação. É importante que
reﬂita sobre as suas apetências proﬁssionais.

A vida afetiva auspiciosa proporcionará uma fase de energia positiva, que
lhe permitirá conduzir os acontecimentos
da melhor forma.
A nível proﬁssional mostre que tem capacidade para assumir novas funções e pode
obter recursos para a resolução dos seus
problemas.

A vida afetiva precisa de tranquilidade e através de uma comunicação assertiva
pode
estabilizar
os
seus
relacionamentos.
A nível proﬁssional existe um ciclo potencialmente evolutivo, em que não faltarão
condições para demonstrar a capacidade de
liderança.

A vida afetiva reﬂete uma conjuntura estável para aproveitar os bons momentos e retribuir aos envolventes gestos
de amor.
A nível proﬁssional atravessa um período
muito favorável, devendo contudo evitar
fazer despesas ou investimentos arriscados.

Gémeos (22/5 a 21/6)

Caranguejo (21/6 a 23/7)

Labirinto: Descubra o caminho correto.

A vida afetiva estará mais inclinada para as questões sociais e podem surgir novos contactos que darão um novo
estímulo ao seu futuro.
A nível proﬁssional os seus esforços vão
dar os resultados esperados e a sua determinação vai obter a admiração dos outros.
Leão (24/7 a 23/8)

A vida afetiva apresenta uma mudança positiva nas suas relações, entretanto, ajude as pessoas sem esperar
benefícios em troca.
A nível proﬁssional é natural que neste
período otimista sinta uma necessidade de
começar um novo projeto, que traga realização.
Virgem (24/8 a 23/9)

Soluções do passatempo do mês de agosto de 2017

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva marca alterações
positivas que contribuem para o desenvolvimento de relações mais justas e equilibradas.
A nível proﬁssional expanda a sua capacidade de iniciativa, de forma a atrair oportunidades provenientes de sectores
imprevisíveis.
Touro (21/4 a 21/5)

Descubra as dez diferenças.
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A vida afetiva assinala a importância de amadurecer sentimentos e procurar
fazer-se entender, para não atrair deceções
desnecessárias.
A nível proﬁssional vai encontrar explicação para acontecimentos do passado e
evite que algumas situações se repitam.

Escorpião (24/10 a 22/11)

Sagitário (23/11 a 21/12)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

A vida afetiva impõe a reﬂexão
crucial que concilia a análise racional e a expressão autêntica dos seus verdadeiros sentimentos.
A nível proﬁssional evidencie a sua experiência e atuando com conhecimento consolidará excelentes realizações pessoais.
Aquário (21/1 a 19/2)

A vida afetiva indica uma viragem
profunda e estão criadas condições para resolver deﬁnitivamente preocupações do
passado.
A nível proﬁssional todas as atividades
exigem transparência e o autoaperfeiçoamentos é um fator decisivo para o futuro.
Peixes (20/2 a 20/3)

A vida afetiva aponta uma conjuntura algures instável mas, com fé e aceitando os factos com naturalidade, tudo
acabará bem.
A nível proﬁssional mantenha o diálogo
com as pessoas circundantes e, assim,
estará, mais capaz de tratar assuntos muito
delicados.
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Agrupamento de Escuteiros de Santa
Cruz recriam a “Matança de Porco”

Fotos: DR/ DL

Esta iniciativa integrou as atividades de ﬁnal do ano escutista.

O Agrupamento 1290 de Es-

cuteiros de Santa Cruz, da Lagoa,
realizou uma atividade intitulada
“matança de porco” para encerrar
o ano escutista. Efetivamente, o
objetivo passou pela divulgação
aos jovens escuteiros, das tradições mais antigas, neste caso, relativamente à matança do porco.
Esta atividade já tinha sido pensada há alguns anos anos, mas só
foi possível realiza-la este ano,
sendo que muito provavelmente
será para repetir anualmente.
“Nem todos os miúdos e mesmo
chefes sabem como era a matança
do porco de antigamente. Desde o
serrabulho aos torresmos, como
se parte a carne de porco, ensinar
aos miúdos a raspar o porco e a
lavá-lo”, explicou o chefe Ângelo
Silva destacando a importância
dos mais jovens saberem selecioPub.

nar as diferentes partes da carne.
No ﬁnal da atividade de matança
do porco, cada escuteiro levou
para casa torresmos, sarrabulho e
pão de milho, de forma a desenvolver o sentido de partilha, tal
como era feito antigamente com a
distribuição pelos vizinhos.
Nessa ótica de partilha e solidariedade, o porco desta atividade
também foi oferecido, sendo que,
com o dinheiro que conseguiram
poupar, o Agrupamento comprou
alguns equipamentos necessários.
No encerramento das atividades
deste ano, e integrado nas Festas
da Matriz, os escuteiros também
enfeitaram o andor de Santo António, o patrono deste agrupamento, tendo como principal
objetivo o não esquecimento das
tradições antigas.Para o ano existem várias missões a desempenhar ao longo do ano,

nomeadamente uma atividade a
ser realizada com os agrupamentos da Ouvidoria de Lagoa, o Acoulag 2018.
A atividade será realizada no
terreno do agrupamento 1290 de
Santa Cruz, na zona da Longueira,
permitindo dinamizar a juventude
deste Bairro, pois 70% dos jovens

deste grupo são desta zona de
Santa Cruz e assim poderão cativar
mais escutistas.
Para o chefe do Agrupamento
1290, cativar os mais jovens para
o escutismo é tirar os mesmos da
rua, ensinar-lhes a ser os homens
de amanhã e principalmente
“abrir-lhes horizontes para a vida”.

A atividade terminou em convívio com os pais.

Os escuteiros servem para
transm itir informação aos jovens
através das diversas atividades,
ensinar-lhes nomeadamente a cozinhar e a conseguirem trilhar um
caminho mesmo nas situações
desconhecidas como quando vão
para a universidade.
No início do mês de novembro,
será organizado um jantar, intitulado a “Cozinha da Avó”, de forma
a que pais e escuteiros cozinhem
as comidas tradicionais lagoenses,
nomeadamente: feijão assado,
chicharros fritos, bolos de sertã.
O Agrupamento 1290 de Santa
Cruz conta com aproximadamente
60 escuteiros, 5 chefes e 7 caminheiros e meados de setembro, as
inscrições estarão abertas para
acolher novos membros.
DL/AS

