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Criada a Associação
Cultural Amigos de
São Martinho

A apresentação e tomada de posse da nova associação decorreu em outubro
último, na sede da Junta de Freguesia do Cabouco.
Última página

Inaugurado na
Lagoa Posto de
Antendimento
Agrícola Página 06

Lançado livro de
homenagem a poeta
popular santacruzense

O Jornal Diário da Lagoa, com o apoio da
Junta de Freguesia de Santa Cruz, lançou o
livro de homenagem, a título póstumo, ao
poeta popular João Silvério Sousa.
Pub.
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Turismo Religioso
Que caminho se pretende?
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Criada equipa de futebol
feminino na Lagoa
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EBI DE LAGOA/ EBI ÁGUA DE PAU

Hora do Conto alargada às
turmas dos 2.º e 3.º Ciclos
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Receção aos novos alunos na
Biblioteca Escolar
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Durante o primeiro mês de aulas, a Bi-

blioteca Escolar realizou as sessões de
receção aos novos alunos.
Estas sessões têm por objetivo, não só
dar a conhecer as regras de utilização da
biblioteca, mas também fomentar a frequência da mesma.

Para além disto, todas as turmas envolvidas
puderam participar numa sessão do Projeto
"Canta Comigo, Leio Contigo" onde foi
abordada a obra "Pinguim", de Polly Dunbar e a canção "A aranha e o pinguim", de
Alda Casqueira Fernandes. Foram momentos de muita diversão.
A Equipa da Biblioteca Escolar

Dia Mundial do Animal

Àsemelhança do ano passado, no âm-

bito da comemoração do Dia Mundial do
Animal, a equipa da Biblioteca Escolar da
EBI de Lagoa, levou a cabo, no início do mês
de outubro, uma campanha de recolha de
alimentos e utensílios para animais. Este
ano, com foco especial para a Benvinda, a

gatinha adotada pela escola.
Mais uma vez, a comunidade educativa
uniu-se a esta causa contribuindo com os
alimentos de gato que ﬁcarão na nossa
escola e os alimentos de cão que serão entregues ao Canil Municipal de Lagoa.

A Equipa da Biblioteca Escolar

Dia Internacional da Paz

A ﬁm de comemorar o Dia Internacio-

nal da Paz, inserido no âmbito do projeto
internacional "Storytelling For
decorreu na biblioteca
Peace",
escolar uma sessão de contos intitulada "Pensar a Paz, será que és
capaz?" dinamizada pela educadora Alda Casqueira Fernandes e
pela professora Anabela Cura, com
a participação das turmas 6.ºD e

5.ºA. Uma sessão com momentos de reﬂexão.
A Equipa da Biblioteca Escolar

Dia Mundial da Alimentação

A E.B.1/J.I. Dr. José Pereira Botelho co-

memorou no dia 16 de outubro, o dia mundial da alimentação.
Assim, foram várias as atividades desenvolvidas pelas diferentes salas desta escola.

No ﬁnal, nada como pôr em prática o que
foi aprendido, tendo as crianças almoçado
uma deliciosa sopa, confecionada na escola, pelas assistentes operacionais, com a
colaboração dos encarregados de educação, que ofereceram todos os ingredientes
necessários à sua confeção. Só assim foi possível
concretizar esta atividade.
E.B.1/J.I. Dr. José Pereira Botelho

A equipa da Biblioteca Escolar da EBI

de Água de Pau decidiu, no presente ano
letivo 1018/19, alargar a hora do conto aos
alunos que frequentam os 5.º e 6.º anos.
Os primeiros convidados foram os alunos
do 5ºB, no dia 10 de outubro, tendo-se seguido aqueles do 5ºA e do 5ºC, nos dias 11
e 12 de outubro, respetivamente. Então, a
dinamizadora da atividade solicitou aos
alunos que ouvissem atentamente a parte
inicial do conto “Agente Zero Zero Capa”,
inserido na coleção Geronimo Stilton, da
escritora italiana Elisabetta Dami, e, durante a audição, tirassem algumas notas de
informações importantes sobre a personagem principal, Geronimo Stilton, um rato,
Diretor do Jornal Diário dos Roedores, que
num prazenteiro dia de trabalho descobre
que está a ser seguido por um outro rato
de óculos escuros. Após seguirem as instruções dadas, os alunos responderam a

um questionário oral, que testou a sua capacidade de atenção/concentração, e
todos tentaram adivinhar quem era a misteriosa personagem que insistia em perseguir Stilton por todo o lado: quem seria o
misterioso senhor ou melhor roedor de
óculos escuros?
Uma vez desvendada a identidade do
rato perseguidor: Kurnélius Van Der Keijot,
antigo colega de escola de Stilton e atual
Agente Zero Zero Capa, os alunos visualizaram um excerto do episódio ”Ratázia,
que cidade extrarrática!” sobre a Ratázia,
a cidade capital da Ilha dos Ratos. No ﬁnal
da atividade, os presentes foram, igualmente, desaﬁados a legendar um mapa de
dois arquipélagos, o dos Açores e o da Madeira e …..a requisitar um livro! E por que
não um livro de aventuras? E que tal um
dos livros da coleção Geronimo Stilton ou
um outro da coleção Tea Stilton, a irmã
desportiva e energética de Geronimo?
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O Geocaching nos Açores e no concelho de Lagoa

No concelho de Lagoa existem

várias caixas emblemáticas que
fazem parte do projeto GeoTour
Azores, sendo também na cidade
de Lagoa que se encontra a sede
desta geotour!
Nos últimos cinco anos, ou seja,
desde 2013, o Geocaching no arquipélago dos Açores sofreu mudanças
profundas;
nomeadamente: passou-se das
cerca de mil caches existentes em
2013 para mais de três mil caches
existentes em 2018; passou-se de
cerca de cem geocachers (praticantes desta modalidade) para
mais de quinhentos geocachers locais ativos e o número de geocachers visitantes, portanto turistas,
passou para uma média mensal de
cerca de quinhentos. O Geocaching nos Açores, sempre foi alvo
de grande destaque, a nível nacional, pois e desde logo, foi nos Açores que apareceu a primeira
geocache portuguesa; chamada
Translant Chees Cache localizada
na Praia da Vitória, na ilha Terceira, desde maio de 2001 (tenha-

se em atenção que o Geocaching
apareceu neste mesmo ano). Registe-se também, que a melhor
cache dos Açores, relativa ao ano
de 2013, se situa neste concelho.
Observe-se também que a 1ª
geotour portuguesa, GeoTour Ilha
Verde/Green Island (GIGT), localizada em S. Miguel, apareceu em
2015, sendo um projeto do Governo Regional dos Açores, através
da Direção Regional do Turismo,
tendo como responsáveis os geocachers: Luis Filipe Machado e
Pedro Almeida. Este projeto funcionou durante um ano. Foi substituído, por proposta da Direção
Regional do Turismo, por uma
nova GeoTour, a GeoTour Azores,
que abrangesse as novas ilhas do
nosso arquipélago. Esta nova geotour (AZGT) envolve as mesmas
entidades e pessoas, funciona
desde março de 2016 e envolve
todos os municípios dos Açores,
em particular a Câmara Municipal
de Lagoa. De registar que a sede
destas geotours se localiza na cidade de Lagoa, mormente nas instalações do OVGA (Casa dos

Vulcões). São várias as entidades
deste concelho que colaboram
com esta geotour, nomeadamente: o Expolab e o OVGA. Estas
duas geotours, existentes nos Açores, continuam a ser caso único
em Portugal.
Todas as caches desta geotour
estão em locais turísticos ou são
sobre temas turísticos, relativos a
este arquipélago. É a maior geotour (entre as 68 existentes na
atualidade) existente no mundo,
tendo 150 caches normais e 20 caches jocker. Mais de cinco mil geocachers já encontraram caches
desta geotour, dos quais mais de
cem já atingiram o “nível de prémio”. Registe-se também o facto
de que, até esta data, dois geocachers conseguiram realizar a totalidade das caches da GeoTour
Azores, tendo recebido um souvenir internacional, disponibilizado
pela Groundspeak. Desde maio de
2018 que Groundspeak (entidade
proprietária do Geocaching a nível
mundial) disponibiliza, em nome
do Governo Regional dos Açores,
este especial souvenir, que é um
dos mais cobiçados, atendendo à
sua raridade e diﬁculdade na obtenção, não só devido ao número
de caches envolvidas (150 mais 20
caches jockers), como pela sua distribuição geográﬁca por nove
ilhas.
Nos Açores várias caches encontram-se localizadas dentro de mu-

seus, centros de ciência, bibliotecas e outras entidades similares.
Tenha-se em atenção que esta
geotour foi criada de raiz com o
objetivo de ser mais fácil completá-la, ou seja atingir o nível de
prémio, através das ilhas mais pequenas, de forma a fomentar um
incremento de turismo nestas
ilhas (Corvo, Flores, Graciosa e
Santa Maria). Todas as caches
desta geotour são de diﬁculdade
reduzida, para que uma família de
turistas com crianças as consiga
encontrar.
Em março de 2017, os Açores receberam pela primeira vez a vista
de um dos responsáveis a nível
mundial deste jogo de aventuras,
a lackey Cindy Potter. Também foi
organizado, na altura, um evento
de Geocaching, realizado na cidade de Lagoa, com a presença da
lackey, em questão.
Existem mais alguns marcos relativos ao Geocaching açoriano,
nomeadamente: nos Açores foi
publicada a primeira e segunda
earthcaches submarinas existente
em Portugal; a primeira cache portuguesa, que utiliza tecnologia
NFC. Por outro lado, os Açores são
a região do país com mais earthcaches, em percentagem (caixas virtuais ligadas à geologia e Ciências
da Terra). Também é de ter em
conta que foram várias as caches
açorianas que obtiveram prémios
a nível nacional, em particular a

cache que ganhou o melhor local
do país; que nos Açores se localizam: a cache a maior altitude e a
cache a menor altitude de Portugal. Nos Açores existe o único
Clube de Geocaching (devidamente legalizado) existente em
Portugal, que é o Clube de Geocaching da Escola Secundária de
Lagoa, que conta, de novo, neste
ano letivo, com mais de cem estudantes inscritos e que tem por
principal entidade parceira a Câmara da Lagoa.
Desde o passado ano letivo que
são ministrados, neste concelho,
formações creditadas para professores (chamadas: Geocaching –
Uma ferramenta educativa). Estas
formações são reconhecidas para
avaliação de professores na RAA,
tendo já se realizado dois cursos,
com o total de 44 formandos (professores colocados em várias ilhas
da RAA). Está planeada a realização de mais dois cursos (agora de
nível avançado), nesta escola, durante o corrente ano letivo.
Finalmente é de ter em conta a
grande qualidade da generalidade
das caches existentes nos Açores,
como o atestam os muitos testemunhos registados nos “logs” das
caches, por muitos turistas geocachers continentais e estrangeiros.
Luis Filipe Machado e
Marco Pereira

I Feira de Ocupação de Tempos Livres na EBI de Água de Pau
A EBI de Água de Pau

realizou, recentemente, a
I Feira de Ocupação de Tempos Livres e que contou com
a participação de instituições da freguesia.
A presidente do Conselho
Executivo considerou ser
esta uma boa estratégia para
ser feita nesta escola, à
semelhança do que é feito
na EBI de Lagoa.
Segundo Joana Medeiros,
esta é uma forma facilitadora das instituições da freguesia chegarem mais perto
das crianças, de forma
abrangente, mostrando o
que têm para oferecer, que
de outra forma, seria sempre um contato muito pontual.
Das várias instituições destaque para presença da Casa
do Povo de Água de Pau, que
mostrou as várias valências
disponíveis, o Clube Desportivo Escolar, a Banda Filar-

mónica Fraternidade Rural, o
Agrupamento de Escoteiros
e o Santiago FC.
Além destas instituições
da freguesia, marcou também presença o Expolab,
uma vez que existe uma parceria com a escola, no
âmbito do Clube de Ciências
e Tecnologias, e por ser uma
instituição que facilita a própria deslocação das crianças
interessadas em participar
nas várias atividades que são
desenvolvidas por este Centro de Ciência.
Joana Medeiros considera
que as atividades extracurriculares são cada vez mais
importantes, sendo uma
maneira dos miúdos, nos
seus tempos livres, de estarem ocupados, a aprender, a
se divertirem, de forma
lúdica e estarem orientados.
A docente recorda o projeto PIC - Parceria de Intervenção Comunitária – que
tem vindo a promover estas

atividades, mas até então
era um trabalho individual
de cada instituição.
Com a realização desta
feira, as instituições deslocam-se assim à escola,
sendo aliás um meio facilitador no contacto com os
jovens, recorda a Presidente
do Conselho Executivo da
EBI de Água de Pau, ao Jornal Diário da Lagoa.
Joana Medeiros diz ser
igualmente um estreitar de
relações entre a escola e as
instituições da freguesia,
promovendo assim um trabalho conjunto, que tem levado a mudança na própria
sociedade.
“Os problemas sempre
existiram e vão continuar,
mas assim é mais fácil tentar
ultrapassar, porque há mais
alguém, além da escola, a
trabalhar para o mesmo”.
DL
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Cancro da mama
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Inaugurado no Cabouco um
Posto de Atendimento Agrícola
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Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa
Este posto é um grande beneﬁcio para os agricultores da Lagoa, na gestão do seu tempo.

Foi inaugurado, recente-

mente, na freguesia do Cabouco,
o Posto de Atendimento Agrícola,
numa cerimónia presidida pelo
Secretário Regional da Agricultura e Florestas e que contou
com a presença da Presidente da
Câmara Municipal de Lagoa.
Este posto está situado num
edifício da Junta de Freguesia,
onde a Câmara Municipal de
Lagoa procedeu às obras de
adaptação daquele espaço para
acolher o novo serviço que contou com a parceria da Secretaria
Regional da Agricultura e Florestas.
Segundo Cristina Calisto, “este
Posto de Atendimento Agrícola
trará imensos benefícios a todos
os agricultores do concelho lagoense, que ﬁcarão abrangidos
pelos serviços desta unidade que
lhes dará apoio nos diversos processos que envolvem a atividade
agrícola”.
Com a inauguração deste novo
espaço, sobem para 76 os Postos
de Atendimento em toda a
região, onde os agricultores
podem tratar de toda a sua vida
burocrática ligada às suas explorações. Nestes espaços, por ano,
são gerados mais de 200 mil
movimentos, o que dá nota da
importância destes postos de
atendimento.
Trata-se de um espaço muito
útil aos agricultores, uma ferramenta indispensável na vida dos

agricultores, adiantou o Secretário da Agricultura, que falava ao
Jornal Diário da Lagoa, à margem
desta inauguração.
Segundo João Ponte, nos últimos dois anos o governo abriu
em São Miguel dois novos postos, nomeadamente nas Sete
Cidades e em Santo AntónioCapelas, tratando-se de dois postos estratégicos, a servir áreas
muito importantes do ponto de
vista agrícola, seguindo-se agora
o posto da Lagoa.
Até aqui, os cerca de 240 produtores do concelho, 60 dos
quais de leite, assim como os produtores do Livramento e Santa
Bárbara, tinham como referência
Vila Franca, Ponta Delgada ou a
Associação Agrícola, em Rabo de
peixe, a partir de agora têm a
possibilidade de realizar todo o
serviço burocrático mais perto,
administrando melhor o seu
tempo.
João Ponte destacou o facto da
Lagoa ter 7.500 animais registados, sendo igualmente um concelho, do ponto de vista agrícola,
com um conjunto de equipamentos e infraestruturas, dando o
exemplo das três fábricas de
ração, uma fabrica de lacticínios,
de possuir o maior aviário dos
Açores, a maior exploração de
leite dos Açores (com uma produção anual na ordem dos três milhões de litros de leite), a
segunda maior exploração em
termos de animais, e um con-

junto de empresas ligadas ao
setor. Além disso, a Lagoa tem
ainda uma grande tradição na
área hortícola e frutícola, dai que
se justiﬁca a abertura do posto,
que vem facilitar a vida aos
agricultores e dar resposta aos
desaﬁos diários nas suas responsabilidades com a admiração
regional.
Para o Presidente da Associação de Jovens Agricultores
Micaelenses, a Lagoa é um concelho virado para a agricultura,
tem boas indústrias agroindustriais, sendo que faz todo o sentido ter um Posto Agrícola na
Lagoa, até pela questão de proximidade e centralidade
Segundo César Pacheco, que
marcou presença nesta inauguração, assim, rapidamente os agricultores podem fazer todo a
carga burocrática.
Já para o Presidente da Junta
de Freguesia do Cabouco, a freguesia deu mais importante
passo com a prestação deste serviço aos agricultores e lavradores.
Embora sediado no Cabouco,
este novo espaço servirá todo o
concelho e freguesias limítrofes.
Segundo Adriano Costa, o
poder local tem um papel decisivo no desenvolvimento das
localidades, criando e prestando
serviços, engrandecendo as instituições, apoiando os munícipes,
apenas com um único objetivo, o
de proporcionar o bem estar das
populações.
Segundo reforçou, o Cabouco
é uma freguesia de futuro, e a
prova está à vista, sendo que a
freguesia tem tido um forte crescimento populacional, possui um
robusto tecido empresarial, tem
um profundo ele de ligação à
agropecuária e goza de boa
saúde associativa.
DL

O cancro da mama é um pro-

blema de saúde pública, tem uma
alta incidência e uma alta mortalidade, sobretudo no sexo feminino.
Segundo a Liga Portuguesa Contra
o Cancro, em Portugal surgem
6000 novos casos de cancro da
mama por ano, ou seja, 11 novos
casos por dia, e estima-se que
morrem 4 mulheres, por dia, com
esta doença.
Existem vários fatores de risco
para o cancro da mama, os mais
estudados são a idade, a possibilidade de ter cancro da mama aumenta com o aumento da idade,
história pessoal de cancro da
mama, história familiar pois o risco
de uma mulher ter cancro da
mama está aumentado se houver
história familiar desta patologia,
alterações genéticas, primeira gravidez depois dos 31 anos, mulheres que tiveram a primeira
menstruação antes dos 12 anos de
idade, menopausa após os 55
anos, mulheres que nunca tiveram
ﬁlhos tem maior probabilidade de
desenvolver cancro da mama.
Outros fatores como a obesidade, sedentarismo, terapêutica
hormonal de substituição, raça,
entre outros, estão também implicados na avaliação do grau de
risco.
A prevenção é fundamental para
a diminuição da prevalência desta
doença por isso recomenda-se a
realização de exames de rastreio,
como a mamograﬁa, antes de surgirem quaisquer sinais ou sintomas. A mamograﬁa é o melhor

exame de rastreio na deteção precoce do cancro da mama.
A partir dos 40 anos as mulheres devem fazer uma mamograﬁa
por ano ou em cada dois anos.
As mulheres que apresentam
um risco aumentado de ter cancro
da mama, poderão iniciar exames
de rastreio mais cedo e com uma
periodicidade diferente. É muito
importante informar o seu médico
sobre fatores de risco pessoal para
ter cancro de mama, só assim o
seu médico poderá planear a sua
vigilância da forma mais indicada
para si.
O autoexame da mama é uma
excelente forma de conhecer a
anatomia da sua mama, o que ajudará a identiﬁcar rapidamente alterações que possam indicar o
desenvolvimento de cancro.
Todas as mulheres devem realizar o autoexame da mama no sentido de prevenir e diagnosticar
precocemente o cancro de mama.
Este deve ser efetuado todos os
meses entre o 3º e 10º dia após o
aparecimento da menstruação ou
numa data ﬁxa nas mulheres que
não menstruam.
O autoexame da mama consiste
na observação frente ao espelho,
palpação, desde a axila, de pé e
deitada.
Durante a observação deverá
avaliar o tamanho, forma e cor das
mamas, assim como inchaços,
abaixamentos, saliências ou rugosidades. Caso existam alterações
que não estavam presentes no
exame anterior ou existam diferenças entre as mamas é recomendado consultar o seu médico.
A palpação deve ser feita com
os dedos da mão juntos e esticados em movimentos circulares em
toda a mama e de cima para baixo.
Os mamilos devem ser pressionados suavemente para observar se
existe saída de algum líquido.
Os sinais de alerta são todas e
quaisquer alterações a nível da
pele da mama, aumento de uma
das mamas, vermelhidão ou alterações da cor da mama, saída de
liquido pelos mamilos e nódulos.
A detenção precoce do cancro
da mama é fundamental para a
eﬁcácia do tratamento.
Foto: DR
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Turismo religioso - que caminho se pretende?

Participantes do encontro que decorreu na Igreja Matriz de Lagoa.

Para assinalar o Dia Mundial do

Turismo, a Coleção Visitável da
Matriz de Lagoa, em parceria com
o Serviço Diocesano para os Bens
Culturais da Igreja, promoveu o
Encontro “O turismo em diálogo
com o património religioso”.
Tendo em conta que nos últimos
anos há um crescente debate
sobre a conexão entre turismo e
património religioso, o Encontro
“O turismo em diálogo com o património religioso” teve como
principais objetivos promover uma
reﬂexão acerca do impacto do turismo no património religioso, partilhar ideias e experiências em
torno desta temática, debater os
desaﬁos e obstáculos no acesso do
turismo ao património religioso,
bem como, compreender a inﬂuência do património religioso
como meio de evangelização junto
do turismo.
Se por um lado, denota-se um
forte impacto do turismo a nível
mundial, por outro, e considerando a crescente importância do
património religioso como fonte
inesgotável de fruição espiritual e
cultural, e um dos principais recursos turísticos a nível mundial, turismo e património religioso
encontram-se em estrita ligação
para a evangelização.
Segundo Joana Simas, a responsável pelo inventário feito na Igreja
de Santa Cruz, é necessário perceber as diﬁculdades de acesso de
um turista em ir a uma igreja ou
interpretar o próprio património
religioso, dai o encontro e dos intervenientes convidados, para que
se possa melhor os aspetos menos
bons, neste âmbito.
Segundo disse ao Jornal Diário
da Lagoa, o intuito é promover várias iniciativas para perceber o que
o público procura e se o trabalho
realizado está no caminho certo.
“Pretendemos realizar iniciativas

de sensibilização de preservação
de património religioso, debater
vários assuntos em torno do turismo e do património”.
Falando neste encontro, Rute
Gregório, Professora Auxiliar da
UAc e Diretora do Serviço Diocesano dos Bens Culturais da Igreja,
que levou a debate o tema “Património da Igreja: conhecer e salvaguardar”, destacou o facto do
património religioso ter cada vez
mais uma dimensão social e económica. “É uma dimensão que traz
o dinamismo que se pretende”,
realçou.
A docente reconhece ser um
valor capital atribuído a este património que, embora não tenha a
ver com a Igreja, é importante até
para a própria valorização e conservação desse próprio património.
Contudo, Rute Gregório teme
pelos riscos de se tornar este património numa mera mercadoria e
falta de respeito por esses bens religiosos. “Preocupa-me a banalização que se possa gerar, da própria
falsiﬁcação, podendo perder-se a
essência das coisas. Mas estes são
riscos que se podem ultrapassar.
Considera a professora que se
houver uma gestão feita por especialistas, e não apenas por gestores, “puros e duros”, a Igreja pode
encontrar recursos para a própria
salvaguarda deste riquíssimo património espalhado por toda a região, considerando que é preciso
conhecer e inventariar para que
depois se possa salvaguardar, a
par do que foi feito na própria Matriz de Lagoa.
Por seu turno, outra das convidadas, Helena Castanho, Gestora
Turística-hoteleira, que falou sobre
“O Turismo Religioso e os Açores”,
destacou a importância de se
saber informar bem e corretamente, a quem nos visita.
Neste âmbito apontou inúme-
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ras falhas, reforçando ser necessário desencadear esforços para elaborar roteiros com toda essa
informação.
Helena Castanho admite que já
se fez alguma coisa, mas é muito
pouco, e o que foi feito, tem um
cunho muito pessoal e surge como
ato isolado.
Neste encontro foi sugerida uma
maior interação entre todos, Juntas de Freguesia, Casas do Povo,
Igrejas, (…,) para a elaboração desses roteiros turísticos que são essenciais para que se possa
perceber e conhecer esse tão
vasto património.
Mas este terá de ser um roteiro
com dimensão regional, promovendo assim o turismo religioso
açoriano, e não apenas individual.
Neste âmbito, ressalvou um
dado preocupante que é o facto
de muitas das Igrejas estarem fechadas fora do horário de culto,
assim como a falta de informação
sobre as imagens existentes nas
mesmas. “Por fora todas as Igrejas
são quase iguais, muito frias, mas
o seu interior é muito rico, e merece ser visto. Cada qual tem uma

história para contar.”
Por outro lado, importante será
também dar o mínimo de formação a quem tem contato com os
turistas, quer seja nas Igrejas ou
nas Casas de Cultura, isto para
que, quem visita esses locais possas ser o melhor informados e
quem recebe não seja apanhado
de surpresa sem saber dar resposta, como ainda acontece em
muitos espaços, segundo realçou
Helena Castanho. “É preciso também mudar comportamentos e
proﬁssionalizar o contacto pessoal
com os visitantes”, considerou Helena Castanho.
Preservação do património e inventariação foram de resto palavras
muito
usadas
pelos
palestrantes neste encontro, até
porque o património religioso, não
fala apenas da Igreja em si, como
fala da própria cultura açoriana e
do seu povo.
Seraﬁna Silva, Guia-intérprete
de uma operadora turística, diz ser
necessário essa preservação, “mas
é preciso que se chegue a essa
conclusão e se deﬁna que é esse o
caminho a seguir”.
Na sua intervenção, intitulada
“Património religioso: uma porta
fechada?”, voltou a recordar a necessidade de se manter as portas
das Igrejas abertas a quem nos visita. “De nada vale ter património,
chega-se aos locais e as portas
estão fechadas, como acontece
com as igrejas, e é preciso assumir
esse problema e encontrar uma
solução. Há património, mas é
preciso mostrá-lo.”
Segundo Seraﬁna Silva, o turismo
religioso é um novo conceito e há
que desenvolver e resolver uma
série de questões em torno deste,
desde logo quem está a receber as
pessoas tem que saber o que
estão a fazer.
Há que formar os guias para se
inteirarem e saber o que dizer aos
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turistas e há que saber preservar
o património que é de todos.
Recordou a guia-intérprete que
a riqueza é grande e a Lagoa
marca este momento na história
colocando em debate esta vertente. “São precisos outros encontros como este, juntando as
pessoas e saber que destino se
pretende com este turismo religioso”.
Por seu turno, o Pe. Hélio Soares, Pároco e Membro do Serviço
Diocesano dos Bens Culturais da
Igreja fala exatamente numa pedagogia da fé.
O pároco, que interveio para
falar sobre “A evangelização através do património religioso: diﬁculdades
e
desaﬁos
das
paróquias”, adiantou que a Matriz
de Lagoa teve esta visionária iniciativa que vai exatamente a esse
encontro. “É uma forma de catequização”.
O Pe. Hélio Soares comunga da
opinião de que é necessário, neste
âmbito, criar um roteiro, e que a
própria Igreja disponibilize a informação necessária sobre o seu património.
O pároco fala igualmente num
acolhimento que deve ser feito,
mas não é fácil, tem de haver uma
mudança de mentalidades. “As paróquias não estão preparadas para
receber turistas, e os próprios padres terão de mudar nesse aspeto”.
Algo que é unânime é a necessidade duma mudança de mentalidades.
O Pe. Hélio Soares é ainda da
opinião que devem, inclusive, ser
criadas novas peças de arte, “fazer
um novo património”.
Reconhecendo que, enquanto
padre, há ainda muitas diﬁculdade
e reticências, mas “cada diﬁculdade deverá ser um novo desaﬁo
a ultrapassar”, aﬁrmou.
DL

Página 08

CULTURA / PUB

Diário da Lagoa | novembro 2018

Pub.

Fotos: DL/JFSC

Livro de homenagem ao poeta popular João Silvério
O Jornal Diário da Lagoa

lançou um livro em homenagem ao poeta popular
João Silvério Almeida
Sousa, a título póstumo.
Natural da freguesia de
Santa Cruz, Lagoa, João Silvério tinha o sonho de
publicar um terceiro livro,
mas não o conseguiu em
vida.
Em sua memória surge
este livro, com os poemas
que João Silvério Sousa
escreveu entre 2015 e
2017 para o Jornal Diário
da Lagoa, cujas publicações foram feitas na edição
impressa e no sítio da
internet
do
jornal
(http://diariodalagoa.com)
Publicamos também outros poemas escritos por
João Silvério, entretanto
descobertos pela sua ﬁlha,
por entre os pertences,
após a sua morte e que,
quiçá serviriam para a sua
terceira obra literária.
O Jornal Diário da Lagoa
assume a publicação desta
obra, a qual desejamos

que ﬁque na história da
freguesia e do concelho de
Lagoa, como mais um contributo cultural para os que
à frente de nós vierem.
De salientar que esta publicação surge com o apoio
da Junta de Freguesia de
Santa Cruz.
Adianta o seu Presidente,
Sérgio Costa, “é com
grande satisfação que a
Junta de Freguesia de
Santa Cruz – Lagoa, se
associa a mais uma edição
de um livro com poemas
da autoria de João Silvério
Almeida Sousa. Sempre
com o espírito de manter
as nossas tradições culturais e de reaﬁrmar a identidade do nosso povo, esta
autarquia,
reconhece
desta forma, a herança
imaterial deixada pelo
nosso saudoso João Silvério”.
Recorde-se que João Silvério Sousa cultivou a
nobre arte de versar com a
rima intrometida.
Com os estudos feitos –
obtendo a quarta classe -,

optou, mais tarde, já em
idade adulta, por emigrar
para o estrangeiro, permanecendo 14 anos nos Estados Unidos e 6 anos no
Canadá.
Regressando à sua ilha
natal, São Miguel, ﬁxa-se
na sua freguesia de origem, Santa Cruz, à qual
dedicou os seus dois livros
já publicados: “Elogios a
Santa Cruz”, em 2011, e
“Homenagem a António
Augusto da Ponte Borges”,
publicado em 2014, pela
Junta de Freguesia de
Santa Cruz”.
De recordar que João Silvério, tinha outra paixão, a
de cantar ao desaﬁo, tendo
participado em vários festivais e momentos de
cantorias ao desaﬁo.
João Silvério Sousa nasceu na freguesia de Santa
Cruz, no dia 7 de dezembro
de 1952, tendo vindo a
falecer a 23 de outubro de
2017.
DL
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Festas em Honra de Nossa Senhora do Rosário - Lagoa
Decorreu entre 10 e 21 de outubro as Festas em

Fotos: DL

honra de Nossa Senhora do Rosário, na Cidade de
Lagoa.
Este ano as festividades tiveram como tema geral
“Comunidade evangelizada em comunhão missionária”.
Do programa religioso a destacar a realização da
Procissão de Velas, a Procissão com o Santíssimo,
assim como a vinda da imagem de Nossa Senhora
ao Adro da Igreja.
Apesar do estado do tempo ter prejudicado o último dias das festividades, teve lugar também o
Cortejo de Oferendas, seguido das habituais arrematações.
O encerramento das festas deu-se com a despedida da Imagem de Nossa Senhora do Rosário, este
ano com a cerimónia dentro da Igreja devido à
chuva que se fez sentir.
De realçar que, a 18 de outubro, decorreu mais
um encontro de coros, que contou com a participação do Grupo Coral Litúrgico da Igreja de S. Sebastião - Matriz Ponta Delgada, Santa Cecília Chorum
Imagens do encontro de coros, realizado na Igreja de Nossa Senhora do Rosário.
e do Orfeão Nossa Senhora do Rosário.

Fotos: CML
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1º Centenário das aparições no Monte D’Água de Pau (parte IV)
A morte da vidente e a construção da Ermida

Os pais e familiares de Joana

viam passar os anos com aﬂição,
porque souberam pela Joana que
Nossa Senhora lhe houvera dito
que iria ter um tempo de vida determinado.
Pela pena do pauense J.Avlis
[Professor João Ferreira da Silva]
no jornal “A Ilha”, quando, ainda
antes do milagre, as duas crianças
rezavam no Monte Santo, a Joana,
já acompanhada dos seus pais,
lhes indicou, certo dia, que
«aquele montinho de pedras que
ali está é onde vou deixar a minha
roupinha quando Nossa Senhora
me vier buscar».
Os dias iam passando e a promessa logo se veriﬁcou quando
Maria Joana Tavares do Canto,
acometida de uma doença incompreensível, ela ia morrendo e sentindo alegria. Morreu quando
completou os 18 – dez anos
depois do milagre – porque foi
assim que Nossa Senhora lhe
havia prometido, e a Joana o aﬁrmava com toda a convicção.
Falecia assim a menina criada
na abastança da casa paterna,
rodeada de conforto e carinho,
que percorria ravinas e íngremes
encostas como se de há muito
seus pés se tivessem afeito ao piso
incómodo do cascalho negro ou à
surpresa das silvas bravias. Sem
educação religiosa e sem leituras
sugestivas no viver rústico da sua
vila, durante dezoito dias a pequenina joana subia o monte e lá se
quedava em oração.
Naquela tarde o sinal prometido
apareceu no sol, visível à vista desarmada, com rotações velocíssimas na aureola do disco solar,
tendo o centro de um azul desmaiado.
Ilusão coletiva? Houve quem
aﬁrmasse ter presenciado o

mesmo fenómeno a muitas léguas
de distância daquele monte e sem
o contágio de uma sugestão irresistível.
Passaram meses… depois os
anos. E nunca mais voltaram a ser
assunto da conversa ao serão ou
motivo de rijas discussões em espíritos animados e de mais fácil
crença.
A pequenina Joana cresceu e depois piedosamente os seus olhos
se fecharam quando reﬂoriram os
dezoito anos da sua primavera – a
idade em que sempre aﬁrmava
que viria a falecer.
Estava-se então numa altura em
que, sem se ter um jornalismo de
igreja, todos quantos se dedicavam à informação possuíam o sentido
da
responsabilidade
moral/social, cujo valor era imprescindível aos poucos que informavam.
As Aparições ou Revelações de
origem sobrenatural sempre
foram e são bem vindas porque
nunca trazem em si qualquer mal.
Podiam e « podem ser espalhadas
e lidas pelos ﬁéis, mesmo sem licença expressa das autoridades
eclesiásticas, contando que se observe a moral cristã geral » . [Paulo
VI em AAS 58 de 1966].
Dentro do sentimento religioso
de cada um de nós, quando há
Deus há mesmo Deus, sem a intervenção seja de quem for. Assim
acontece quando sentimos que
Nossa Senhora Mãe de Cristo é
algo na nossa vida.
Segundo a opinião de Sua Santidade o Papa João Paulo II, onde
Nossa Senhora se manifesta ﬁca
sempre uma certeza.
Há alguns lugares, nos quais os
homens sentem particularmente
viva a presença da Mãe. Não raro,
estes lugares irradiam amplamente a sua luz e atraem a sai a

gente de longe. O seu círculo de
irradiação pode estender-se ao
âmbito de uma diocese, a uma
nação inteira, por vezes a vários
países e até aos diversos continentes. Estes lugares são os santuários
marianos.
Este pensamento de Sua Santidade, o Papa João Paulo II, parece
algo tirado da alma daqueles que
por força da sua fé, vieram de
longe e subiram ao Monte Santo
naquele dia 5 de julho do ano de
1918. O «seu círculo de irradiação
» naquela tarde de verão estendeu-se sobre aquele simples lugar
de Água de Pau, e consagrou um
mistério de Nossa Senhora transmitido a uma ingénua criança de 8
anos ! … Por isso o Monte santo foi
e é um Santuário Mariano que
espera um julgamento da Igreja.
Habituado que fui a levar em
conta tudo o que o professor João
ferreira da Silva escreveu na
imprensa sobre as aparições do
Monte Santo, embora o tenha
escrito 28 anos depois do ocorrido
milagre, reconheço neste ilustre
pauense que escrevia sob o pseudónimo de J.Avlis, o empenho,
rigor e a coerência com que publicava os seus artigos.

A CONSTRUÇÃO DA
ERMIDA
Na publicação anterior [parte III
do Diário da Lagoa] referi-me à
Dona Maria do Carmo, prima-irmã
da vidente Maria Joana Tavares do
Canto. Tendo Joana sido ﬁlha
única de Teóﬁlo Tavares do Canto,
foi ela quem ﬁcou incumbida de
dar continuidade à existência da
Ermida, visto que inicialmente
este encargo não foi determinado
nem à Paróquia de Nossa Senhora
dos Anjos nem à Diocese Açoriana. É ela que, na qualidade de

membro da família Tavares do
canto e benfeitora da Ermida de
Nossa Senhora do Monte, de um
modo de sinceridade profunda
nos diz:
«Depois da morte de minha
prima os meus tios pensaram logo
dar cumprimento à vontade da
sua ﬁlha vidente, a Joana.
Embora ainda prevalecessem os
acontecimentos de Fátima sem solução à vista, porque essas coisas
de milagres e aparições continuavam complicadas, ainda assim o
meu tio Teóﬁlo, pai da vidente,
naturalmente depois de falar com
o senhor Padre João Moniz de
Melo, falou com o meu primo
Engº Floriano Victor Borges –
primo da Joana e nosso primo por
aﬁnidade – para que este projetasse e orientasse a ermida que se
ia construir em homenagem à sua
ﬁlha por determinação de Nossa
Senhora.
Também ele, primo Floriano,
tinha visto o milagre do dia 5 de
julho daquele ano de 1918. Este
logo se prontiﬁcou a dar início a
esta pretensão dos meus tios.
Porque no lugar onde aparecia
Nossa Senhora seria impossível
erguer uma ermida, visto que era
na banda sul da cumieira do pico
que se davam os contactos sobrenaturais Nossa Senhora{vidente
joana, e porque, também no cimo
da mesma erguer um templo seria
impossível, o meu Tio Teóﬁlo adquiriu a parte mais plana entre os
extremos do pico – já então
Monte Santo – a ﬁm de erguer a
presente ermida.
Não foi fácil acarretar os materiais para aquela construção porque não existia qualquer caminho
nem atalho para este ﬁm.
Depois daquela zona de construção estar aplanada e abertos os
alicerces para o começo da ediﬁcação, foram feitos contactos com
alguns almocreves de Água de

Pau, os quais diﬁcilmente acarretaram a pedra, a água e outros
materiais para a construção da
ermida, subindo com os seus animais a inclinadíssima encosta do
monte
no
sentido
nascente/poente.
O projeto do Engº Floriano não
podia ter sido mais rico e mais
simples: de formato de seis fases
no corpo alongado onde se nota
um pouco de gótico, a bonita e pequena Ermida de Nossa Senhora
do Monte Santo ´é assim descrita
pelo genealogista Dr. Hugo
Moreira: «A ermida de Nossa
Senhora do Monte, no Pico do
Concelho, em Água de Pau, foi
mandada ediﬁcar por Teóﬁlo Tavares do Canto e sua esposa Isolina Adelaide Soares.
Esta Ermida foi construída perto
do local onde se deram as aparições de Nossa Senhora a Maria
Joana Soares Tavares do Canto,
ﬁlha deste casal. Maria Joana nasceu em Água de Pau,a 21 de
Agosto de 1910. Já andava na escola quando começou a vir para
este Pico, na companhia de seus
avós e mais tarde com meninas
da sua idade.
Na adolescência, Maria Joana
ia com frequência ao Pico rezar na
companhia de uma menina chamada Soﬁa. Esta nascera na América do Norte, ﬁlha de pais
irlandeses já falecidos e fora adotada por um casal sem ﬁlhos, de
Água de Pau. Era um pouco mais
nova que Joana. Começaram a ser
notadas pela piedosa devoção,
embora às vezes fossem acompanhadas de outras meninas ».
Como é fácil de compreender, a
referência feita ao « Pico do Concelho «demonstra que aquela elevada altitude, atrás descrita pelo
cientista Prof. Dr. Hugo Forjaz,
composta por matérias calcinadas, antes de ser aplanada na
zona onde foi construída a
ermida, era propriedade do Concelho da
Lagoa, por isso chamada de Pico do Concelho».
[Numa próxima edição daremos conta da
constituição interior da
Ermida]
Por: RoberTo MedeirOs

LOCAL/ DESPORTO
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Campeonato Europeu de PA permitiu
injeção direta na economia de 1,3ME

O Salão Nobre dos Paços do

Foto: CML

Concelho de Lagoa recebeu a
apresentação dos números e impacto económico do Campeonato Europeu de Patinagem
Artística, que decorreu entre 31
de agosto e 8 de setembro na Cidade de Lagoa.
Tratou-se de um estudo cuidado e que espelha a realidade
do evento, realçou na altura o
economista Óscar Rocha, responsável por este estudo.
A análise teve em conta o apurar com rigor o que foi efetivamente injetado na economia
açoriana, com dados obtidos
junto de várias entidades.
Foram vários os facotes tidos
em conta para chegar ao real impacto, nomeadamente os transportes, a alimentação, o
alojamento, as despesas da organização e outros, onde, neste
caso, estão os possíveis gastos de
cada comitiva e/ou acompanhantes.
Segundo o economista, recorreu-se, neste último caso, ao Observatório Regional do Turismo,
para chegar aos possíveis gastos
de quem não adquiriu o pacote
turístico para a prova.
Em números, foi injetado diretamente na economia regional
algo como 1,3 milhões de euros,

sendo que o número até poderá
ter sido ultrapassado, não tendo
sido possível apurar com certeza
toos os gastos realizados pelos visitantes.
Nos números apresentados
neste estudo, só em transportes
aéreos foram injetados 289 mil
euros, 63 mil euros no transporte
terrestre, 237 mil euros em alojamento, e mais de 25 mil e 600
euros em despesas da organização.
Segundo adiantou, tratou-se de
23% a mais do que foi dado pelas
entidades públicas de apoio à
prova, sendo que a Associação de
Patinagem de São Miguel (APSM)
recebeu 54 mil euros de apoio,
sendo 25 mil da Direção Regional
do Turismo, 25 mil da Câmara
Municipal de Lagoa e 4 mil da Câmara Municipal de Ponta Delgada.
Recordou na altura o Presidente
da APSM que se tratou de um
evento histórico, considerado um
dos melhores europeus de sempre na modalidade.
José Raimundo não esqueceu o
apoio da autarquia lagoense que
considerou imprescindível para o
sucesso da mesma, e pela promoção que se pretendeu para
este evento, tendo destacado
igualmente a forma como a própria cidade se preparou para re-

ceber este evento, com os comerciante a embelezarem os seus espaços, o que deixou agrado nos
participantes.
O momento foi aproveitado
para fazer igualmente o balanço
do impacto das provas realizadas
pela APSM nos últimos três anos,
além do Campeonato da Europa
em PA deste ano, da realização da
Taça de Portugal de Patinagem
Artística e do 40º Torneio InterRegiões de Hóquei em Patins.
Foram mais de 1800 pessoas que
marcaram presença nestas três
provas, em 17 dias de competição, com um montante total de
injeção direta superior a 1,6 milhões de euros.
O Campeonato Europeu de Patinagem Artística representou
mais de 80% do total injetado na
economia, prova que teve um
custo de 77 mil euros. Em apoios
a APSM teve 54 mil euros, tendo
tido igualmente o apoio da Federação Portuguesa de Patinagem e
o restante foi assumido pela Associação.
José Raimundo ressalvou, contudo, que o investimento feito na
prova não coloca em causa o futuro da associação.
Por outro lado, em declarações
ao Jornal Diário da Lagoa, a Presidente da Câmara Municipal de
Lagoa, Cristina Calisto, referiu
que quando o município decidiu
apoiar este campeonato europeu, estava certo que o retorno
deste investimento seria muito
maior que a injeção direta de capital na prova. “Agora tivemos a
conﬁrmação do que já era esperado, com valores que foram
muito elevados evidenciando que
foi um bom investimento por
parte do município para a realização do Campeonato na Lagoa e
de termos sido um dos grandes
patrocinadores da mesma”.
DL

O Santiago Futebol

Clube de Água de Pau,
com o apoio da Câmara
Municipal de Lagoa, irá,
a partir do dia 23 de outubro, dar início aos treinos da única equipa de
futebol feminino da ilha
de São Miguel, que já se
preparada
encontra
para competir oﬁcialmente.
Atualmente, não existe mais nenhuma equipa de futebol feminino
na ilha de São Miguel, impossibilitando, desse modo, que a equipa
feminina lagoense possa competir
a nível oﬁcial, sendo necessária a
formação de, pelo menos, mais
duas equipas.
Esta iniciativa, que é uma novidade no concelho de Lagoa, conta
com a inscrição de 20 atletas,
oriundas da freguesia de N. Sra.
Do Rosário, Cabouco e Água de
Pau.
Ricardo Martins Mota, Vice-presidente da Câmara Municipal e
responsável pela área do desporto, salienta que, esta “é uma
modalidade desportiva de interesse municipal que colmatará a
lacuna de ofertas desportivas para
o género feminino, não somente
na vila de Água de Pau, mas em
todo o concelho lagoense. O principal objetivo desta iniciativa passa
pela promoção de um estilo de

vida saudável, por forma a entreter as atletas e dirigi-las para uma
sociedade livre de vícios e ativa. A
estratégia municipal de promoção
desportiva assenta, assim, no
apoio ao alargamento da prática
desportiva, de forma a que, o desporto faça parte do quotidiano de
todas as famílias lagoenses”.
De salientar que, Água de Pau é
uma das freguesias do concelho
que apresenta uma maior área útil
para a prática desportiva, existindo, desse modo, um grande potencial para a rentabilização destas
estruturas e equipamentos.
Os treinos da equipa de futebol
feminino, orientados pelos treinadores André Sousa e Bina Sousa,
irão decorrer todas as terças e
quintas-feiras, a partir das 20h00,
tendo uma duração, aproximadamente, de 1h30, sendo que a faixa
etária das 20 atletas, varia dos 13
aos 35 anos.
DL/CML

Gonçalo Pereira participa
na Taça da Europa em PA

Foto: DL

A apresentação deste estudo económico decorreu no Salão Nobre dos Paços do Município.Foto: DL

Lagoa forma única equipa
de futebol feminino em SM

Foto: CML
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O Patinador Gonçalo Pereira,

atleta do Clube Patinagem de
Santa Cruz - Lagoa, escalão cadete,
está a representar Portugal na
Taça da Europa de Patinagem
Artística, porva que decorre em
Espanha entre 29 de outubro e 4
de novembro de 2018.
De recordar que o patinador Gonçalo Pereira foi 3.º classiﬁcado no
Campeonato Nacional da presente
época - 2018.
Para o treinador, Geraldo Andrade, será a sua primeira interna-

cionalização, a sua 1.ª experiencia em repersentar
Portugal. “ O Gonçalo está
preparado para a competição, é um jovem de 15
anos, inteligente, com
muito querer, ambição. Foi
um atleta que sempre
mostrou evolução, e nunca
escondeu o seu interesse
em vestir o fato o país.
Devo também referir que bem há
pouco tempo, termos recebido em
‘nossa casa’ o Campeonato da
Europa, realmente o motivou
ainda mais para se preparar para
os Centros de treinos já realizados
no continente para a preparação
da Taça da Europa. É ainda um altleta que tem um longo camimho
pela frente e estou certo que será
um agradável caminho a precorrer.
O Gonçalo sem duvida que está de
Parabéns por todo o seu percurso", diz Geraldo Andrade.
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O Coaching e os Sistema de Gestão

Com base no trabalho que temos

vindo a desenvolver e da experiência
acumulada, apresentamos algumas reﬂexões sobre o Coaching e o Sistema
de Gestão da Qualidade, que estão reﬂetidas em muitas organizações.
No trabalho desenvolvido pela For Excellencen nos seus clientes é visível
este elo.
Atualmente as empresas esforçamse para ser verdadeiramente competitivas, tornando-se, felizmente, cada
vez mais proﬁssionais, empreendedoras e dinâmicas. Uma das bases que se
tem veriﬁcado como uma aposta estratégica para crescimento sustentável
das diversas entidades é a implementação dos vários sistemas de gestão da
qualidade.
Também, como se tem veriﬁcado, a
gestão de topo começa ﬁnalmente a
perceber que a verdadeira fonte da
qualidade, a verdadeira riqueza das
empresas são os Recursos Humanos
(RH). Temos vindo a perceber que,
para além de uma boa seleção nos RH,
a constante motivação, formação,
bem-estar proporcionado a todos os
colaboradores e em especial o sentimento de integração no crescimento
da empresa, tem um enorme impacto
na qualidade dos serviços prestados.
Por forma a conseguir atingir estes
objectivos, vamos assistindo à crescente implementação e recurso ao
Coaching.

O SGQ e o Coaching serão elementos complementares?
Sim, na verdade a conciliação de
ambos vem mostrando que se complementam de forma harmoniosa e extremamente produtiva.
De facto, se analisarmos ambos, rapidamente se veriﬁca que em qualquer
dos casos são trabalhados objectivos,
embora com focos iniciais diferentes.
O Coaching, tem claramente um foco
nos recursos humanos, foca-se nas
pessoas e no seu crescimento pessoal,
no seu auto-conhecimento, procurando quebrar as enormes barreiras e
limitações impostas pelo próprio. Naturalmente, todo este foco inicial na
pessoa, vai culminar num efetivo melhoramento dos serviços prestados
pelas empresas. Ou seja, o Coaching
trabalha a pessoa melhorando-a por
forma a que esta tenho um melhor
rendimento para a entidade patronal,
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facilitando assim os objectivos do SGQ.
Por outro lado, o SGQ tem como foco
inicial o crescimento empresarial. A implementação destes sistemas procura
claramente criar procedimentos para
um crescimento sustentável da empresa. O SGQ vai dando cada vez mais
importância aos colaboradores, tentando envolve-los no processo de desenvolvimento da empresa. Desta
forma, ao contrário do Coaching que
se foca nas Pessoas para melhorar o
processo empresarial, veriﬁcamos que
o SGQ se foca no processo empresarial
procurando melhorar os RH.

Uma excelente comunhão.
As adaptações dos sistemas de gestão e as constantes mudanças que
ocorrem no mundo globalizado exigem
das empresas inovações incessantes
criando a necessidade de estas recorrerem a todas as ferramentas disponíveis. As organizações possuem uma
necessidade de ter um alinhamento
estratégico que envolva, o desenvolvimento de produtos e serviços, conhecimento do mercado e pessoas para
alcançar os objetivos desejados. Necessário, contudo, será alinhar caminhos, preparar e acompanhar os seus
recursos humanos, numa visão integrada de resultados coletivos, sendo
este o desaﬁo para os lideres.
As recentes alterações nas normas
de gestão, alinhando cada vez mais as
estratégias das empresas e princípios
de gestão como liderança, comprometimento das pessoas e gestão de relacionamentos, vem criar mais desaﬁos
à gestão e o Coaching ao possibilitar a
formação de
equipas
de
elevado desempenho,
atuando em
função de resultados esperados
e
ajustando-se
às exigências
do mercado,
vai apoiar no
cumprimento
de objetivos,
no desenvolvimento de pessoas levando
em conta seus
interesses,
motivações e
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talentos com metas direcionadas com
a organização.
A ISO 9001 não garante a excelência
empresarial podendo ser um guia para
apoiar a eﬁcácia e eﬁciência por forma
a ir ao encontro dos requisitos dos
clientes e todas as partes interessadas,
no entanto é necessário trabalhar a
sua equipa, por forma a garantir a sustentabilidade, sendo o Coaching uma
ferramenta que desenvolve uma relação de parceria que revela e liberta potencial das pessoas de forma a
maximizar o desempenho delas.
Os desaﬁos das novas normas de
gestão para os líderes são muitos, o
Coaching apoia-os no desenvolvimento de competências da sua equipe,
desenvolve mecanismos de comunicação eﬁcazes permitindo um trabalho
em equipa onde cada elemento desenvolve as suas tarefas com conhecimento e orientados para os objetivos
da organização. Uma equipa motivada,
com as suas competências a serem desenvolvidas, com processos de comunicação ﬂuente e dinâmicos leva a
organização a melhores resultados, alinhados com a estratégia da organização.
O Coaching como ferramenta de elevado desempenho no desenvolvimento ativo do maior recurso de uma
organização, os seus colaboradores,
desenvolvendo as suas competências
e aplicando a melhoria contínua garante a satisfação de todas as partes interessadas
no
caminho
da
sustentabilidade.
AF
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Vila de Água de Pau

JErmínia Machado do Rego
Nasceu: 13-11-1928
Faleceu: 09-09-2018

Vila de Água de Pau

Maria Querebina Costa Ferraz
Idade: 83 anos
Faleceu: 13-09-2018

Vila de Água de Pau

Eduarda Maria Medeiros Cabral
Idade: 67 anos
Faleceu: 26-09-2018

Vila de Água de Pau

Norberto Flora Moniz
Nasceu: 06-05-1955
Faleceu: 15-10-2018

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Maria Margarida de Medeiros Azeredo
Nasceu: 24-11-1952
Faleceu: 24-09-2018

Freguesia de Santa Cruz

Maria do Rosário Tavares
Nasceu: 20-12-1934
Faleceu: 13-10-2018

da internet em:
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 NOVEMBRO
Carneiro (21/3 a 20/4)

A vida afetiva abre um novo ciclo
de segurança compatível com o estabelecimento de uma relação muito importante
para o seu equilíbrio.
A nível proﬁssional deverá tomar a
iniciativa para começar projetos com entusiasmo e dedicação, de forma a melhorar a
situação ﬁnanceira.

A vida afetiva em fase de renovação promove relações excitantes, mas com
muita serenidade, conﬁança e consciência,
perceberá o rumo a seguir.
A nível proﬁssional estão favorecidos os trabalhos inadiáveis que exigem
eﬁciência e rigor. Adote uma atitude ﬂexível, dedicada e compreensiva.

A vida afetiva acentua os seus
sentimentos em relação ao seu meio
ambiente familiar, projetando muita compreensão, imaginação e intuição.
A nível proﬁssional procure arriscar em projetos ambiciosos, com a sua força
e determinação, durante esta ótima temporada de renascimento.

A vida afetiva permite-lhe tomar
consciência do seu “Eu”, através dos relacionamentos e do autoconhecimento que
confere evolução sentimental.
A nível proﬁssional estão especialmente favorecidas as áreas relacionadas
com a comunicação, arte e criatividade,
desempenhadas com dedicação.

A vida afetiva necessita ser analisada profundamente e através do diálogo
assertivo poderá resolver problemas antigos, com muita tolerância.
A nível proﬁssional conseguirá
apresentar as suas ideias com convicção e
optimismo, promovendo novos planos
relacionados com a transcendência.

A vida afetiva marca um crescimento sentimental e corajosamente estabelecerá uma relação estável, prevenindo
situações melindrosas.
A nível proﬁssional poderá tomar
iniciativas para realizar os seus sonhos com
coragem, aproveitando oportunidades profícuas ﬁnanceiramente.

A vida afetiva encontra-se em fase
de reconstrução e Plutão pede uma grande
mudança de existência. É tempo de colher
tudo o que semeou.
A nível proﬁssional pode surgir um
convite para desenvolver um projeto, vantajoso ﬁnanceiramente e poderá colocar
em prática os seus planos.

A vida afetiva coloca à prova a sua
evolução pessoal e com a paciência aliada
à generosidade poderá demonstrar uma
postura mais ﬂexível.
A nível proﬁssional, a participação
em estudos ﬁlosóﬁcos ou sobre o desenvolvimento pessoal, assinalará evoluções na
sua personalidade.

A vida afetiva concede-lhe surpresas que facilitam o crescimento de ambos
os elementos do par, alicerçado na liberdade individual dos envolventes.
A nível proﬁssional poderá quebrar rotinas
e alargar horizontes, estudando profundamente uma área do seu interesse, que contribui para o progresso.

A vida afetiva propícia a ocasião
ideal para reﬂetir com profundidade acerca
daquilo que objetivamente pretende para o
seu futuro familiar.
A nível proﬁssional poderá contar
com grandes avanços repentinos e melhorias ﬁnanceiras, durante esta magniﬁco
período de renovação.

A vida afetiva é vivenciada com
grande romantismo, sensibilidade e misticismo. Surgirão oportunidades para projetar os seus dotes sedutores.
A nível proﬁssional sentirá a força
indispensável para seguir em frente com a
capacidade de encarar o quotidiano, adotando uma atitude construtiva.

Gémeos (22/5 a 21/6)

Caranguejo (21/6 a 23/7)

Labirinto: Descubra o caminho correto.

Leão (24/7 a 23/8)

Virgem (24/8 a 23/9)

Soluções dos passatempos.

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva sugere uma nova
conquista apaixonante que estimula a sua
criatividade intelectual e promove o entusiasmo pela vida quotidiana.
A nível proﬁssional vai lutar para
provar o seu valor e mostrar as suas capacidades pioneiras, através de iniciativas que
expandem a carreira.
Touro (21/4 a 21/5)

Descubra as sete diferenças.
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Escorpião (24/10 a 22/11)

Sagitário (23/11 a 21/12)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Aquário (21/1 a 19/2)

Peixes (20/2 a 20/3)
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Criada Associação Cultural Amigos
de São Martinho no Cabouco

A tomada de posse da nova associação decorreu no edifício sede da Junta de Freguesia do Cabouco.

Pelo sexto ano consecutivo o São

Martinho é celebrado no Cabouco,
mais concretamente na Praça Dona
Amélia.
Realiza-se assim nos dias 9,10 e 11
de novembro a Feira Tradicional e
Gastronómica dos Amigos de São
Martinho do Cabouco, onde se mantém a aposta na gastronomia tradicional e típica da época.
No primeiro dia do evento, depois
da tarde infantil, decorrerá o festival
de petiscos, onde foram convidadas
associações do concelho.
No sábado, depois da tarde infantil,
terá lugar a prova de carne açoriana,
onde não faltaram os petiscos típicos
com bifanas, porco no espeto e sardinhas.
No domingo, último dia do evento
decorrerá o ponto alto da festa com

a realização do cortejo etnográﬁco
“Nobreza, Clero e Povo”. A encerrar
as festas este ano estará a Tia Maria
do Nordeste.
A organização espera contar com a
presença de muito publico, que
todos os anos tem aderido e participado em massa.
De salientar que, durante o evento,
não faltarão as tradicionais barraquinhas de comes e bebes, assim como
não faltará a animação musical.
O evento é uma organização dos
Amigos do São Martinho do Cabouco, agora Associação Cultural.
Foram seis anos a trabalhar como
grupo, tendo havido a necessidade
de se criar a associação, sendo uma
forma mais fácil de justiﬁcar e promover o trabalho, explica Cláudio
Gaspar.
O presidente da associação, ao Jor-

nal Diário da Lagoa, recorda que o
grupo de amigos mantém-se, mas
agora como associação, continuando
a promover a cultura na freguesia
assim como noutros eventos.
Para 2019 deverão surgir algumas
novidades, mas o ponto alto será
sempre a realização da “Feira Gastronómica Tradicional do São Martinho”.
Destaque também para a realização
da segunda edição do “Cabouco 100
limites”, tendo a edição deste ano
tido muito sucesso e boa aceitação.
Cláudio Gaspar recorda que o objetivo da associação não é só trabalhar para dentro, mas também
articular com todas as associações do
concelho, para isso são feitas parcerias com todos os que tem interesse
nesse sentido.
DL
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