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Clube de Ténis Cidade de
Lagoa continua a crescer

Nelag promove o comércio
local neste Natal

Populares da Freguesia do Cabouco estão descontentes com localização para a
administração da metadona na freguesia e pedem reavalização da situação.
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“Temos que viver cada tempo no seu tempo”,
confessa o Pe. Nelson Vieira, acrescentando
que “o importante é nós centralizarmos
aquilo que realmente importa”.
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“O Natal  deixou de ser
aquilo que realmente é

na sua génese”

As Igrejas do  
Concelho de Lagoa

- Cabouco - 
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População quer 
mudança de local para
toma da metadona
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Halloween na BE de
Água de Pau

Para comemorar o Dia de S. Martinho, o Clube
de Música da EB 2,3 Padre João José do Amaral per-
correu a escola, cantando e encantando, com
músicas alusivas a este dia.

No final, não faltaram as castanhas, que foram
repartidas pelos jovens cantores. 

EB 2,3 Padre João José do Amaral

Concurso de Abóboras

Dia de S. Martinho
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Leonardo, um gato preto, muito
solitário, que passa o tempo todo
na biblioteca, recebeu os meninos
das turmas dos primeiro e se-
gundo anos, nos dias 29, 30 e 31
de outubro, e pediu-lhes ajuda
para encontrar uma bruxa, uma
vez que nunca tinha visto uma!
Após ter consultado as enciclopé-
dias da biblioteca, Leonardo con-
tou aos seus novos amigos como

poderiam identificar uma: “As bru-
xas usam meias às riscas e cha-
péus pontiagudos; as bruxas
viajam nas suas vassouras; as bru-
xas têm caldeirões para aquecer as
suas poções mágicas; as bruxas
cuidam de toda a espécie de ani-
mais de estimação, corvos, lagar-
tos, corujas e morcegos, mas têm
um carinho muito especial por
GATOS PRETOS!”.

Depois de Leonardo tanto ten-
tar encontrar uma bruxa, pergun-
tando insistentemente
“Desculpa…Por acaso és uma
bruxa?” (de Emily Horn), sem des-
confiar, teve uma surpresa…mui-

tas bruxinhas, escondidas atrás da
estante dos livros de Literatura In-
fanto-Juvenil, estavam à sua es-
pera e convidaram os seus novos
amiguinhos para um pequeno ate-
lier de pintura…

A E.B.1/J.I. Dr. José Pereira Botelho comemorou, no dia 9 de
novembro, o dia de São Martinho. Este dia é de celebração das
tradições do outono, no qual não faltaram as castanhas, ofereci-
das pelos pais, para a    comemoração do Magusto. 

Aqui fica o registo deste dia.

E.B.1/J.I. Dr. José Pereira Botelho

Decorreu, no passado mês de outubro, na bi-
blioteca escolar da EB 2, 3 Padre João José do Ama-

ral, a primeira visita de acompa-
nhamento da XI Edição do pro-
grama "Educação
Empreendedora: O Caminho do
Sucesso", da responsabilidade da
Dra. Magda Silvestre, da Direção
Regional da    Juventude, e da Dra.
Clara Campelo, da empresa
GesEntrepreneur.

Foi uma sessão de esclareci-
mento e motivação para  os nos-
sos futuros empreendedores das
turmas 6.°A e 6.°D, que, com cer-

teza, irão colocar novas ideias em prática.

No dia 31 de outubro, a E.B.1/J.I. Dr. José Pe-
reira Botelho, promoveu um Concurso de Abóboras,

dinamizado em parceria com os alunos e com os
seus encarregados de educação.

Após uma árdua tarefa o júri atribuiu a seguinte
classificação:

1.º Lugar - Luna Tomas/Barbara Pacheco 
2.º Lugar - Ana Rita Pereira/Sandra Pereira
3.º Lugar - David Bilhete/Patrícia Bilhete 
4.º Lugar - Lourenço Cimbron/Adelina Cimbron 

E uma merecida menção Honrosa a todos os que
participaram.  

E.B.1/J.I. Dr. José Pereira Botelho

No dia 31 de outubro,
comemorou-se o Hallo-
ween, na EB2 Padre João
José do Amaral, com o
habitual desafio lançado
pela biblioteca escolar.
Este ano, o jogo intitu-
lado “Sabes Soletrar?”,
teve a participação de
alunos do 1.º e 2.º ciclos
e mereceu a atenção por parte da RTP-Açores, que
fez uma reportagem para o programa Açores Hoje.

Foi um dia de muita diversão e onde não faltaram
guloseimas.

A Equipa da Biblioteca Escolar

Halloween - “Sabes Soletrar?”,

“Educação Empreendedora: 
O Caminho do Sucesso”

A Escola Básica Inte-
grada de Lagoa adotou uma
gata que, por sua vez, tam-
bém adotou a escola. A
“Benvinda” é um animal
muito dócil que tem feito
as delícias de toda a gente
e que se integrou perfeita-
mente nas rotinas da es-
cola. A adoção de um
animal constitui-se como

uma oportunidade de
aprendizagem para as
crianças pois da convivên-
cia com os animais surge a
responsabilização, o afeto e
o respeito. Acreditamos
que “A grandeza de um
país e o seu progresso
podem ser medidos pela
maneira como trata os seu
animais”.

Benvinda - uma gata na escola
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Parceria entre o Clube de Geocaching e o Clube Náutico de Lagoa

Luso

Recentemente foi estabelecida uma
parceria entre este Clube de Geocaching
e o Clube Náutico desta cidade de Lagoa,
que tem por objetivo principal a colabo-
ração e interajuda entre estas duas enti-
dades. Assim no passado mês de outubro
foi realizada uma atividade náutica e de
geocaching, onde estiveram presentes
mais de vinte elementos, entre alunos e
professores da Escola Secundária e moni-
tores e responsáveis do Clube Náutico.
O objetivo principal desta atividade con-
sistiu na colocação de uma cache tradicio-
nal, de mergulho (com escafandro), de
dificuldade máxima 5/5, no navio Luso
(https://coord.info/GC7RBJF ), que se en-
contra naufragado no exterior do Porto

dos Carneiros
nesta cidade.
Esta objetivo
foi atingido
com sucesso,
com o auxílio
de dois mer-
g u l h a d o r e s
amigos, a

quem este clube agradece. Entretanto os
alunos realizaram uma atividade náutica
de canoagem, sob a orientação dos mo-
nitores do Clube Náutico, que decorreu
entre o Portinho de S. Pedro e o Porto da
Lagoa. Durante esta atividade foram
colhidas imagens para a realização de um
filme e, também, com o auxílio da embar-
cação semirrígida do Clube Náutico, foi
estudada a possibilidade de colocação de
outras caches náuticas na zona litoral da
Lagoa (em particular entre esta cidade e
a Caloura. Desta parceria também resul-
tou a publicação de uma multi-cache,
sobre o Clube Náutico da Lagoa
(https://coord.info/GC7ZQ2P).

O n/v “LUSO” naufragou a 27 de julho
de 1883 nos Baixios dos Carneiros, ao
largo da, então, Vila de Lagoa, sob cerra-
ção, enquanto em viagem da Vila do Porto
para Ponta Delgada, sem perda de vidas.
Encontra-se a uma profundidade média
de 13 metros. Este paquete Luso foi cons-
truído e completado em novembro de
1875 pelos estaleiros ingleses Bowdler,
Chaffer e Co, Ltd. De Liverpool, com o
número de construção 116 e com um
comprimento de 72 metros, uma “boca”
de 8,89 metros, um “calado” de 4,5
metros e uma tonelagem bruta de 999

toneladas. Tinha uma máquina horizontal
a vapor do tipo “compound”, fabricada
pelas oficinas marítimas inglesas John
Jones & Sons de Liverpool, com 2 cilindros
medindo em diâmetro 0.813m e 1.625m,
com um curso dos êmbolos de 0.838m,
desenvolvendo 180 cavalos de força
“nominais”, acionando 2 hélices à veloci-
dade média de 12 nós. Tinha, ainda, duas
caldeiras de chama invertida, trabalhando
à pressão de 80 libras por polegada qua-
drada. O seu porto de registo era Lisboa!

Apresentação do filme “Dream”
Realizou-se no passado mês,

uma atividade, muito especial, de
Geocaching, que se realizou no
auditório da Escola Secundária da
Lagoa, contando com mais de 250
presenças, entre alunos, funcio-
nários e professores desta Escola,
bem como de alguns geocachers
estrangeiros. Esta atividade tam-
bém foi um evento oficial de Geo-
caching - GIFF Weekend 2018 -
Apresentação do filme "DREAM"
(https://coord.info/GC7Y4DE).
No início deste evento foi apre-
sentado, pela primeira vez em
público, o filme Dream, produzido
por este clube de Geocaching e foi
concorrente ao concurso mundial
de filmes de Geocaching – Giff
2018, e em que ficou classificado

numa posição muito honrosa,
Este filme foi produzido no pas-
sado ano escolar. Também
durante este evento, foram visio-
nados os filmes finalistas, a nível
mundial, do referido concurso.
Durante este evento este Clube
foi obsequiado com a oferta de
dois aparelhos GPS, um dos quais
oferecido por um dos geocachers
estrangeiros presente. Os geoca-
chers que participaram neste
evento receberam um souvenir
virtual no seu perfil de Geoca-
ching. 

Luis Filipe Machado e 
Marco Pereira
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Rastreios Oncologicos

Estão a decorrer na Região Au-
tónoma dos Açores quatro progra-
mas de rastreio organizados pelo
Centro de Oncologia dos Açores.
São eles:

- Rastreio Organizado de Cancro
do Colo do Útero dos Açores
(ROCCA),

- Rastreio Organizado de Cancro
da Mama dos Açores (ROCMA),
Rastreio de Cancro de Cólon e
Reto dos Açores (ROCCRA), 

- Programa de Intervenção no
Cancro da Cavidade Oral dos Aço-
res (PICCOA)

- Estes programas têm por ob-
jetivo a identificação precoce da
patologia oncológica de forma a
reduzir a mortalidade e os novos
casos de cancro contribuindo
assim para uma população mais
saudável.

É fundamental a sensibilização
da população para a participação
nestes rastreios. Se já se regista
um aumento bastante significativo
na participação nos rastreios con-
tra o cancro do colo do útero e da
mama, ainda se regista fraca ade-
são ao rastreio do cancro do colon
e reto.

Segundo o Centro de Oncologia
dos Açores, todos os anos, surgem
cerca de 97 novos casos de cancro
do intestino, cólon e reto.

Sobre o Rastreio de Cancro de
Cólon e Reto dos Açores 

(ROCCRA)

Trata-se de um programa de me-

dicina preventiva que tem por ob-
jetivo detetar lesões benignas,
(pólipos) que podem evoluir para
cancro e diagnosticar cancros no
intestino antes destes provocarem
sintomas e ameaçarem a vida.

Este rastreio destina-se à popu-
lação inscrita no Centro de Saúde
com idade compreendida entre os
50 e os 74 anos. É gratuito e
eficaz.

Consiste na pesquisa de sangue
oculto nas fezes e deverá ser rea-
lizado de 2 em 2 anos.

A participação neste rastreio, á
semelhança dos outros, inicia-se
com um contato, efetuado pelos
serviços de gestão dos programas
de rastreio, em articulação com os
Centros de Saúde da área de resi-
dência do utente.

Assim, todos os utentes inscri-
tos com idade entre os 50 e os 74
anos receberão uma convocatória,
por carta, para participarem no
rastreio contra o cancro do cólon
ereto.

Neste momento é importante
que assine o destacável que vem
na carta, a dar o seu consenti-
mento para participar no rastreio,
e envie pelo correio no envelope
que vem em anexado para o
efeito.

Depois de receber o consenti-
mento para participação no ras-
treio, o Centro de Oncologia dos
Açores enviará pelo correio um
pequeno frasco com as respetivas
instruções para colheita, e envio
da amostra de fezes.

Se a amostra for positiva para
sangue oculto será contatado pelo
serviço de saúde para realizar um
exame ao intestino. Este exame é
gratuito e realizado no hospital.

Toda a preparação e informação
sobre este exame será facultada
no seu Centro de Saúde.

É fácil participar neste rastreio.
Só traz vantagens.

A realização de rastreios desta
natureza favorece a prevenção
primária, a deteção precoce do
cancro e potencializa o trata-
mento oportuno e atempado.

Todos nós cidadãos devemos
ter uma atitude responsável e
ativa na proteção da saúde e pre-
venção da doença.

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

Só a 15 de setembro de 1980
é que o Cabouco foi elevado ao
estatuto de freguesia, sendo que,
antes disso, pertencia à freguesia
de Nossa Senhora do Rosário. No
entanto, o Cabouco, freguesia,
paróquia, lugar de gentes, de cos-
tumes e tradições, detém uma
igreja: pois fiquemos então a
conhecer melhor a sua história
em particular.

Segundo as notas do padre
João José Tavares, o saudoso
padre natural de Nossa Senhora
do Rosário, sabe-se que existiu,
no Cabouco, uma ermida edifi-
cada pelo capitão Manuel Rodri-
gues Canejo e sua mulher Maria
de Paiva, em que junto havia um
albergue para romeiros.

O Bispo D. Frei Clemente Vieira,
por alvará de 22 de junho de
1690, concedeu autorização para
a edificação da ermida no sítio do
Cabouco, precisamente. Sabe-se
também que o capitão José Alves
Canejo foi seu mordomo admi-
nistrador desde 1724, seguindo-
lhe a mulher Joana Franca, de
1750 a 1752, a que se seguiu,
também, o padre Manuel d´Oli-
veira Macedo, primeiro cura do
Cabouco.  

Ora, sabe-se, segundo pesqui-
sas no Fundo Alexandre de Sousa
Alvim, que esse Manuel d´Oli-
veira Macedo, primeiro cura do
Cabouco, foi cura nos anos de
1754 e 1755, a que se lhe seguiu
o cura Gaspar da Silva, o segundo
cura: este, por sua vez, pareceu
ter sido também, provavelmente,
cura na igreja de Nossa Senhora

do Rosário, sendo que o Fundo
Alexandre de Sousa Alvim fala-
nos de um cura Gaspar da Silva
que faleceu em 1778, fazendo
testamento a 29 de outubro de
1778. Este último tinha também
como irmãs Joana de Jesus e
Úrsula de São José, que falece-
ram entre 1778-1779.

Prosseguindo: a atual igreja, se-
gundo notas do padre João José
Tavares, surge após deliberação
da Junta da Paróquia em sessão
de 26 de abril de 1847, uma vez
que a ermida era demasiado
pequena para a população do
lugar. A edificação já fora autori-
zada por alvará do Governo Civil
de 17 de dezembro de 1846.  

O padre Cosme José de Sousa
foi quem promoveu e concretizou
a construção da atual igreja, que
foi feita com donativos recolhidos
por quase toda a ilha, tendo a
Junta da Paróquia também con-
tribuído para tal.   Mas quem foi
Cosme José de Sousa?

A história pode começar no
cura que lhe antecedeu: José
Jacintho Ferreira, que foi cura do
Cabouco de agosto de 1832 a
1847. Este cura teve dois coadju-
tores: Manuel Joaquim de Souza
e Cosme José de Souza, precisa-
mente. Este último começou no
lugar de coadjutor em 1843. O
Fundo Alexandre de Sousa Alvim
fala-nos de um padre José
Jacintho Ferreira que esteve tam-
bém como cura em São José,
Ponta Delgada.

O padre Cosme começou a ser-
vir no Cabouco em 1847, depois
da saída do último, como cura,

permanecendo nessa posição
quase toda a sua vida de eclesiás-
tico. Faleceu a 14 de março de
1881.

Diz-nos, ainda, o padre João
José Tavares que o mesmo foi um
sacerdote grave e ao mesmo
tempo modesto e humilde. Ver-
sado na prática do cerimonial,
era consultado pelos seus colegas
que o tinham como oráculo,
desempenhando cabalmente as
funções do seu ministério, ser-
vindo a todos. Tocava órgão ainda
que não fosse organista de profis-
são. Foi, assim, muito importante
na construção da nova igreja.
Morreu, aparentemente, sem
meios de subsistência, sendo
natural da Ribeira Grande e filho
de Cosme José de Souza.

Finalizando esta nota histó-
rica, no ano de 1851 já estava co-
locado o Santíssimo Sacramento
na nova igreja, logo sabemos que
já estava edificada. 

A 11 de fevereiro de 1859 dá-
se autorização para que na dita
igreja se façam batizados e casa-
mentos, lançando-se, em livros
próprios, os respetivos assentos,
inclusive os de óbito, também.  

Júlio T. Oliveira

Igreja de Nossa Senhora da
Misericórdia do Cabouco
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A edificação da atual igreja

_________________________
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Populares pedem mudança de local na administração 
da metadona na Freguesia do Cabouco

Populares da Freguesia do Ca-
bouco estão insatisfeitos com o
local escolhido para a distribuição
e administração gratuita de meta-
dona, através de uma unidade
móvel, na Casa do Povo, sita na
Praça Dona Amélia.

No edifício adjacente a uma Cre-
che e ATL, a movimentação que se
verifica no local tem gerado um
clima de intimidade junto de

alguns pais que ali vão buscar os
seus filhos, alguns acabam mesmo
por ser alvo de provocação por
parte de quem está no Programa
de Manutenção por Substituição
Opiácea em Baixo Limiar.

Segundo o Jornal Diário da Lagoa
conseguiu apurar, a população
pede para que seja revisto o local
para este efeito. 

Recorde-se que este serviço é
realizado na Casa do Povo desde

abril de 2016, até então, o serviço
era prestado pela unidade móvel
à entrada da freguesia, no cruza-
mento entre a estrada de Portugal
e das Comunidades, o que na
altura não era bem visto, até por-
que não dava a melhor imagem da
freguesia, assim como em dias de
chuva havia poucas condições aos
utentes deste serviço.

O então presidente de junta evi-
denciou esforços para que fosse

encontrado outro local, acabando
por ser transferido o serviço para
a Casa do Povo, na Praça Dona
Amélia.

Ao Jornal Diário da Lagoa César
Pacheco diz que, na altura, foi a
melhor decisão, mas agora
entende que foi uma decisão er-
rada, “o tempo veio demonstrar
que não foi a melhor decisão, por-
que este é um espaço junto a uma
Creche e ATL, numa praça onde

estão por vezes alguns idosos, e as
pessoas não têm as melhores con-
dições nem comportamentos”.

Segundo nos foi dito, alguns dos
utentes deste programa permane-
cem na Praça Dona Amélia e têm
comportamentos inadequados
para com quem ali passa e que em
não abona a bem da freguesia.

Os populares pedem agora para
que seja revista esta situação e
que seja encontrada outra locali-
zação que não a atual.

“A Câmara Municipal, a Junta de
Freguesia, a Casa do Povo e até o
próprio Centro Cultural do
Cabouco poderiam fazer pressão
para que outro local seja encon-
trado”, dizem.

César Pacheco recorda que já na
altura houve algum descontenta-
mento, mas tentaram encontrar o
melhor local, até, quem sabe,
retirar este serviço da própria
freguesia.

O Cabouco está sempre referen-
ciado com a droga, era sensato
que se fizesse uma reavaliação da
situação que está a gerar muito
descontentamento.

DL

Foto: DLCasa do Povo do Cabouco, na Praça Dona Amélia, local onde é feita a administração da metadona aos utentes na freguesia. 

Voz do Passado - Antigamente... era assim | 17

1965 –  Em Água
de Pau - N’A Cova
da Onça de outros

tempos
Caras conhecidas brindam em

festa com uma excelente vista,
boa conversa, e em boa compa-
nhia. Neste momento, qualquer
um dos presentes nesta foto me
serve para "matar" saudades da
minha infância e de outros tem-
pos. Nesta foto é possível descre-
ver momentos de fraternidade, de

alegria, e boa camaradagem, sem
constrangimentos…todos estão à
vontade e ninguém ficou de fora
da festa. Quem está na festa, ou
está bebendo, ou está presente e
quem não está, está vendo, por
cima do muro. São as mulheres, da
rua do Pico. Mas vamos à história.

Naquela tarde de 28 de Março
de 1965, Manuel Egídio de Medei-
ros (meu pai),  comerciante e pro-
prietário d’A Cova da Onça,
camarista (nome que se dava ao
vereador na altura em Água de
Pau), presidente da Casa do Povo,
e outras mordomias, juntou no
jardim do seu quintal um grupo de
amigos para festejar um momento
de alegria pessoal e da empresa.
Rodeou-se dos familiares, (irmãos
José e Horácio, sobrinho Manuel
da Mota e primo Quintiliano
Vieira) dos funcionários (Luís Fer-
reira, Artur Óscar, Fernando Ferraz
e José Mendes), dos amigos(Antó-
nio dos Reis,    Manuel dos Reis o
sportinguista, José Manuel da
padaria, Professor Luís Gil (cabeça-
torta), Padre João C. Flores, Tobias
Esteireiro), dos colegas comercian-
tes de Água de Pau (Humberto e
Victor Silva,      Carlos de Melo,
Virgínio de Arruda Moniz, Manuel

Bonifácio Carreiro com o filho José
Manuel ao colo e Artur Benfica) e
ainda os meus amigos, Antero e
Durvalino (junto à telefonia) e a
Graça do Mestre Antero de mão
dada e de costas para a foto com
a minha irmãzinha Lina. Eu estou
por detrás da mesa e a outra
criança à direita a olhar para a
mesa é o Mário Jorge Amaral do
mestre Antero.

Muito curioso é ainda a telefonia
em cima da mesa, com os seus fios
ligados ao alto do castanheiro,
onde se encontra o “Alto-falante”
debitando música para a vila e
motivo para o meu padrinho Hum-
berto Silva, no alto sentado em
cima da mesa, dirigir as operações
ao som da música que por sinal
era igual à que nos habituava a
ouvir, quando íamos ao cinema, na
sua Esplanada, na Rua da Carreira.
Eram as marchas das touradas,
também muito usadas no campo
de jogos Mestre José Leste,
quando íamos à bola! As mulheres
do Pico, olham, espreitam a festa
e ouvem, bem entendido, a
música que sai do “Alto-falante”
do castanheiro…coisa rara,
naquele tempo! Era o José Men-
des que fazia as “geringonças”

para que pudéssemos ouvir
música da telefonia no nosso jar-
dim do Pico, no fundo do nosso
quintal. 

Não importa agora se já não
existe o jardim, ou se se perdeu
aquele espaço…o que importa…
são todas aquelas pessoas, que co-
nhecemos, que partilharam
comigo momentos inesquecíveis,
inconfundíveis, maravilhosos…
muitas delas, já não estão entre
nós, mas na minha memória,
estão todos. Por vezes, me per-
gunto: - ainda sou tão novo (se ca-
lhar, já não sou), como é que me

lembro desta gente toda? 
A resposta está, no facto de meu

pai, me arrastar para todo o lado
que ia, me obrigar a estar sempre
presente nas nossas festas em
casa, nas matanças de porco, nas
coroações, nas procissões e na
loja…era ali até, que brincávamos
aos caixeiros, eu e os meus irmão-
zinhos, Duarte e Lina, a encher
quilos e meios-quilos de açúcar e
a ouvir as histórias do povo. Histó-
rias que hoje me delicio a recordar
e a escrever para não morrerem
comigo.

Pois é…Antigamente…Era Assim!  Por: RoberTo MedeirOs
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“O Natal  deixou de ser aquilo que realmente é na sua génese,
aquilo que realmente é na natureza do próprio Natal”

O Pe. Nelson Filipe Ferreira
Vieira, natural de Rabo de Peixe,
tornou-se recentemente o novo
pároco das paróquias de Nossa
Senhora do Rosário e de Nossa
Senhora das Necessidades, na Ata-
lhada.

Nascido a 14 de junho de 1988,
este entrou no Seminário a 12 de
setembro de 2003, tendo sido
ordenado a 14 de julho de 2012.
Celebrou a sua primeira missa “no
dia seguinte, com muita alegria”,
confessa ao jornal Diário da Lagoa.
Ao longo do seu ainda curto per-
curso, fruto da sua jovem idade,
trabalhou "in solidum" na ilha e
Ouvidoria do Pico (2012-2013) nas
paróquias de S. Caetano (com
curato de S. Margarida-Terra do
Pão), S. João, S. Bartolomeu (fre-
guesia de Silveira, com curato de
S. Isabel), Santíssima Trindade
(Lajes, com o curato de Imaculado
Coração de Maria-Terras) e S.
Bárbara (Ribeiras); no Lar Calvino
Santos e foi Diretor Adjunto no Se-
manário "O Dever".

Foi, igualmente, pároco (2013-
2016) de Espírito Santo (Maia,
com curato de Nossa Senhora das
Dores –Lombinha da Maia) e
Nossa Senhora da Graça (Porto
Formoso).

“Três anos depois vou a Roma,
regressando, e indo auxiliar o Pe.
João Maria Brum na paróquia de
São Pedro, em Ponta Delgada,
Ouvidoria de Ponta Delgada.
Entretanto, ele estava debilitado,
em questões de saúde, e agora,
recentemente, estou na paróquia
de Nossa Senhora do Rosário e de
Nossa Senhora das Necessidades,

na Atalhada”.
A propósito da sua chegada à

freguesia de Nossa Senhora do
Rosário, o Pe. Nelson Vieira revela
que se sente “sempre bem
quando a Igreja me pede algum
serviço, algum ministério.”

“Obviamente que também sou
humano e, claro que, nos primei-
ros tempos, para conhecer as pes-
soas, para conhecer os hábitos,
conhecer a situação concreta da
paróquia, até da própria questão
administrativa, obviamente que é
um bocadinho mais lento e dolo-
roso, mas isso é próprio do per-
curso”, assumindo que “em
primeiro lugar”, antes de mais, “é
preciso conhecer a realidade da
paróquia”.

Norteia-se, assim, pela crença
de “primeiro ver, perceber qual é
o pulsar do coração destas comu-
nidades cristãs”, de modo a enten-
der como pode ajudar a fazer
crescer a sua comunidade, tendo
sempre em vista a “meta que é o
conhecimento, a vivência, o sentir
e o celebrar o próprio Cristo nas
nossas vidas, que é para isso que
serve uma paróquia constituída
para nos ajudar a fazer caminho à
descoberta de Cristo, de nós e dos
outros”.

A propósito das festas religio-
sas, em cada uma das paróquias,
quer na de Nossa Senhora do
Rosário, quer na paróquia da Ata-
lhada, o Pe. Nelson Vieira consi-
dera que “são festas diferentes.”

“Não posso ter a mesma res-
posta para duas realidades dife-
rentes, mas a experiência
comunitária, a experiência comu-
nitária no sentido de paróquia, no

sentido paroquial de povo, consti-
tuído como paróquia, é diferente
tendo em conta a população,
tendo em conta a história que
cada uma acarreta”, admitindo,
contudo, que, como primeira
experiência, primeiro impacto, o
balanço é “positivo”, “seja na
vivência da fé, seja na parte da
organização, na logística da pró-
pria festa e da própria celebração
da fé também”.

E porque nos estamos a aproxi-
mar da quadra natalícia, o pároco
Nelson Vieira considera que “cada
um vive de acordo com o seu
ritmo, de acordo com a sua dispo-
nibilidade interior.”

“Um facto é a instrumentaliza-
ção em demasia daquilo que se
tornou o Natal. O Natal deixou de

ser aquilo que realmente é na sua
génese, aquilo que realmente é na
natureza do próprio Natal. No
Natal, celebramos o nascimento
de Jesus, sem dúvida que sim, mas
será que o nosso tempo, será que
a nossa disponibilidade interior
não foi abarcada por tantas outras
realidades que nos façam esque-
cer o que realmente importa?”,
deixando a pergunta no ar.

“Temos que viver cada tempo no
seu tempo”, confessa, acrescen-
tando que “o importante é nós
centralizarmos aquilo que real-
mente importa. Eu penso que o
nosso tempo vive muito no supér-
fluo. Não tem, independente-
mente de uma questão religiosa
ou não, de uma questão de fé ou
não, um centro: eu penso que isso

também toca a questão da fé, da
espiritualidade e a questão, neste
caso concreto, da religiosidade.
Quando deixamos de ter um cen-
tro tudo o resto abate-se em cima
da realidade.”

Termina afirmando: “que tenha-
mos a coragem de abraçar a ver-
dade que Jesus anunciou há dois
mil anos, que tenhamos a cora-
gem de abraçar esta vida, este
mundo, esta nossa realidade e de
abraçarmos isso e de nos transfor-
mar com aquilo que nós somos,
tendo sempre como pilar a reali-
dade que é o evangelho e a pala-
vra de Deus”.

DL/JTO

Foto: José Fernando SousaPe. Nelson Vieira realizou a 26 de agosto a sua Missa inaugural nas Paróquias de Nossa Senhora do Rosário e da Atalhada.

O Pe. Nelson diz ser importante centralizarmos aquilo que realmente importa. Foto: DL
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EBI de Lagoa alarga atividades extracurriculares aos alunos

A Escola Básica e Integrada de
Lagoa, o Município de Lagoa e os
clubes escolares e Desportivos do
concelho, assinaram uma declara-
ção de compromisso, formali-
zando o que, aliás, já acontece, ou
seja, proporcionar aos alunos ati-
vidades extracurriculares de enri-
quecimento, promovendo uma
qualidade de vida saudável.

Segundo o Presidente do Con-
selho Executivo, é uma preocupa-
ção da escola que os alunos
possam ter essas atividades e por
isso precisa dos parceiros para dar
vida ao projeto.

Manuel Rodrigues recorda as
três freguesias a quem a escola
serve, Rosário, Santa Cruz e
Cabouco, onde é promovido des-
porto como atividade extracurri-
cular e atividades culturais.

O docente adianta que o mo-
mento da assinatura desta decla-
ração é um marco especial, um
momento onde várias entidades
se comprometem a trabalhar num
objetivo coletivo em prol dos alu-
nos.

Por seu turno, Nelson Santos,
vereador do município lagoense,
ao Diário da Lagoa, destaca a im-
portância do momento, no fundo,
pretende fomentar esta dinâmica
desportiva que é de enaltecer, e
vai ao encontro daquilo que é a
política desportiva da autarquia.
Uma política que é abrangente, no
máximo de desportos possível.
“Esta amplitude de atividades em
beneficiar toda a comunidade
escolar, que são nem mais os nos-
sos filhos e que amanhã serão os
adultos e queremos que sigam
com valores de cidadania, de res-
peito, de competição mas basica-
mente, para haver uma melhor
sociedade”.

Para Nelson Santos, esta união

vai igualmente ao encontro da-
quilo que é o objetivo de ter um
verdadeiro trabalho em rede, não
é só neste particular que deve
acontecer, é necessário fomentar
este trabalho com todas as insti-
tuições, porque cada um consegue
fazer o que melhor conhece, e no
fundo, em vez de fazer trabalho
individual, fomenta-se um traba-
lho complementar, sendo positivo
para o resultado final.

Uma das entidades que assinou
este compromisso foi o Expolab –
Centro de Ciência Viva. A coorde-
nadora, Susana Cabral, salienta a
importância desta parceria que,
aliás, está dentro da missão de
proximidade à comunidade e às
escolas por parte do Expolab.

Este desafio dos clubes de ciên-
cia tem demonstrado o interesse
dos jovens, olhando ao número de
interessados que tem participado
nas várias atividades. Adianta que
trata-se de um trabalho que acaba
por ter extensão à comunidade e
alargado a outros eventos, para
além daqueles que estão direta-
mente ligados aos clubes de ciên-
cia das escolas.

Segundo adiantou ao nosso Jor-
nal, os alunos acabam por ser o
meio de chegar à própria comuni-
dade lagoense.

Susana Cabral destaca ainda o
interesse das crianças com o
desejo de experimentar, e pegar
nesse espirito, do querer descobrir
o porquê, como funciona, como
fazer, e o ensino experimental é
muito isso, sendo o que cativa
muito as crianças, porque acabam
por ter um papel ativo no pro-
cesso de aprendizagem, através da
experimentação.

A coordenadora do Expolab re-
corda igualmente a vertente da
tecnologia, que hoje em dia é algo
que os cativa cada vez mais, sendo

que o clube tem a parte de ciência
e tecnologia, e os participantes
são postos em contato com instru-
mentos que não têm em casa,
caso duma impressora 3D, um
robot, ou uns óculos virtuais, e,
através disso, conseguem entrar
em contato com estas tecnologias
e experimentá-las.

Também para o Presidente da
Associação Juvenil do Clube Ope-
rário Desportivo, este é mais um
momento importante, um mo-
mento onde todos se juntam num
compromisso único e importante
para as mais diversas modalidades
desportivas e não só. Gilberto Bor-
ges diz que é um passo importante
em garantir o desenvolvimento da
juventude, sendo estas atividades
muito importantes, pois desenvol-
vem a mentalidade da juventude
além de desenvolver o físico.

Recordando que os atletas são
todos de idade escolar, esta inter-
ligação entre instituições é de
extrema importância, para que o
objetivo comum seja alcançado de

uma melhor forma.
No compromisso, enquanto en-

tidades comprometidas na forma-
ção de crianças e jovens, foi
acordado que estas levarão a cabo
todos os esforços no sentido de
desenvolver a cultura e promover
a prática desportiva orientada po-
tencializadora do desenvolvi-
mento desportivo dos jovens.

Aos Clubes compete o desenvol-
vimento de um trabalho de quali-
dade com monitorização dos
índices de participação e propos-
tas de melhoria aos parceiros. São
os principais dinamizadores e
devem promover a utilização res-
ponsável e articulada das instala-
ções escolares em diálogo
constante com a Escola na procura
de melhoria constante de cada
projeto. 

À Escola cabe o incentivo à par-
ticipação fazendo a ponte entre
todos os intervenientes e a melhor
articulação possível dos serviços
operacionais de cada estabeleci-
mento de ensino.

À Autarquia compete a atuação
na alocação de recursos técnicos,
operacionais e financeiros tendo
em vista a persecução de dinâmi-
cas de atuação no projeto de de-
senvolvimento desportivo escolar,
em estreita colaboração com as
entidades intervenientes e no âm-
bito das suas competências legais. 

A missão passa por promover o
desenvolvimento de atividades de
âmbito cultural e estimular a prá-
tica da atividade física e da forma-
ção desportiva como meio de
promoção do sucesso dos alunos,
de estilos de vida saudáveis, de va-
lores e princípios associados a
uma cidadania ativa.

A educação na responsabilidade
ecológica pode incentivar vários
comportamentos que têm inci-
dência direta e importante no cui-

dado do meio ambiente.
A vivência artística influencia o

modo como se aprende, como se
comunica e como se interpretam
os significados do quotidiano.
Desta forma, contribui para o
desenvolvimento de diferentes
competências e reflete-se no
modo como se pensa, no que se
pensa e no que se produz com o
pensamento.

O Ensino Experimental das Ciên-
cias e a Educação em Ciência são
fundamentais para que os cida-
dãos adquiram conhecimentos,
competências, capacidades e valo-
res necessários para viver na so-
ciedade atual.

A tecnologia é parte intrínseca
da vida do ser humano, não sendo
possível contemplar a cultura e a
obra sem a sua presença.

A atividade desportiva desen-
volvida ao nível do Desporto Esco-
lar põe em jogo potencialidades
físicas e psicológicas, que contri-
buem para o desenvolvimento glo-
bal dos jovens, sendo um espaço
privilegiado para fomentar hábitos
saudáveis, competências sociais e
valores morais, de entre os quais
se destacam a responsabilidade, o
e espírito de equipa, a disciplina, a
tolerância, a perseverança, o
humanismo, a verdade, o respeito,
a solidariedade, a dedicação e a
coragem.

Assinaram o compromisso a EBI
de Lagoa, a Câmara de Lagoa, o
Clube Desportivo Escolar de Água
de Pau, a Associação de Ténis dos
Açores, a Associação Juvenil do
Clube Operário Desportivo, o
Expolab e os Clubes da EBI de
Lagoa, nomeadamente de o da
Proteção Civil, o da Musica, o do
Ecotrilhos e o de Ciência e Tecno-
logia.

DL
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A assinatura da declaração de compromisso decorreu na Biblioteca Escolar da EBI de Lagoa.
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“Se um miúdo tem talento ele tem de trabalhar muito e tem de
ser persistente para conseguir um bom resultado”

O jornal Diário da Lagoa foi ao
encontro de Plamena Gogovska,
treinadora do Clube de Ténis
Cidade de Lagoa (CTCL), sendo que
Plamena é treinadora deste clube
desde que o mesmo se iniciou há
cerca de meia década.

“O clube de Ténis tem crescido e
eu realmente estou muito con-
tente. No início começámos mais
com os adultos, sendo que, desde
o início, também, são dadas aulas
nas escolinhas do desporto, que é
um projeto da Associação de Ténis
em que os miúdos conhecem o
ténis de forma gratuita. É um pro-
jeto em que nós vamos ter às

escolas e os miúdos ganham con-
tacto já com a bola e a raquete. A
partir daí, a ideia é sempre a de
passarem para os clubes. Por isso,
mais cedo ou mais tarde, sabia
que ia ter mais inscrições aqui no
Clube de Ténis”, admite Plamena
Gogosvka.

Deste modo, e graças, em muito,
às escolinhas do desporto, como
nos conta a treinadora do CTCL,
este ano o número de crianças en-
volvidas nas atividades do clube
cresceu de 5 para 19, enquanto,
nos adultos, notou-se um cresci-
mento de 10 para 11.

“Na globalidade temos uns 40
alunos no total”, refere ainda ao

nosso jornal.
Relativamente

aos títulos con-
quistados nos últi-
mos anos, os
mesmos começa-
ram a surgir com
Martim Costa,
“que venceu o tor-
neio de sub-8 no
Clube de Ténis de
São       Miguel, e a
Marta Almeida,
nesse torneio,
ficou em terceiro
lugar. Depois, só
agora, anos volvi-
dos, conseguimos
esse título da
Maria Rodrigues.
Ela foi à Terceira,
em Março de
2018, e venceu
um torneio sub-
12, no escalão

dela – o Açores Angra Jovem. De-
pois, ela ganhou o Campeonato
Regional no escalão de sub-12 e
venceu, igualmente, o torneio de
pares misto.”

Ainda sobre a Maria Rodrigues,
jovem atleta, Plamena admite, ao
jornal Diário da Lagoa, que “atle-
tas como ela não nascem todos os
dias, porque nascem com talento,
que, embora isso, claramente, tem
de ser sempre desenvolvido.”

“Em 2018, o Martim Costa jogou
também num Torneio de Páscoa,
realizado aqui no Clube de Ténis
Cidade de Lagoa, em que chegou
à meia-final, tendo jogado igual-

mente o Campeonato Regional,
onde chegou aos oitavos-de-final
em singulares e ao quartos-de-
final em pares. Temos, por último,
a Isabel Melo que participou no
Torneio de sub-12 e sub-16 do
Clube de Ténis de São Miguel,
tendo ficado em 4º lugar, e no
Campeonato Regional de sub-16
singular, onde ficou em 4º lugar.
Em pares mistos conseguiu chegar
às meias-finais.”

Se o ténis, e em particular o
CTCL, para as crianças, pode ter
um papel de inserção e inclusão
social importante e se pode ajudar
a desenvolver as mesmas, não só
no aspeto da performance despor-
tiva, mas no aspeto humano, Pla-
mena Gogovska responde:

“O desporto educa nessa dire-
ção. Para as crianças desenvolve-
rem esses aspetos    humanos:
para cultivar persistência, partilha,
para não serem egoístas. Penso
que o desporto é fundamental
também para termos boa condi-
ção física, já que a obesidade, por
exemplo, é um problema recor-
rente.”

Por seu turno, e apesar das re-
centes conquistas, o Clube de
Ténis Cidade de Lagoa enfrenta
atualmente alguns desafios.

“Os maiores desafios são as con-
dições climatéricas. Como se vê,
aqui temos um campo aberto e
realmente o tempo nos Açores é
muito instável. Temos feito treinos
mesmo com chuva e usando essa
parte [parte tapada] como um
ginásio. Temos feito preparação

física lá fora e acho que todos acei-
taram esse desafio e eu estou real-
mente muito contente. Todos os
miúdos, e os pais, aceitaram esse
desafio de continuarem sempre a
treinar e de não desistir, porque
contra o clima não se pode fazer
nada. Um campo coberto faz real-
mente muita falta. Penso que já
existe, aliás, um projeto nesse sen-
tido. Esse é o próximo passo. Já
temos bastantes alunos, mas com
esse clima, não sei se vamos con-
seguir aguentar os alunos, se
todos estão dispostos a aguentar
esse grande desafio.”

Sobre o ténis, Plamena, a treina-
dora do CTCL, assume que o
mesmo é, de facto, uma modali-
dade “muito difícil” e, por isso,
existem poucos alunos nos esca-
lões mais novos.

“Aqui, no Ténis, os miúdos têm
que passar uns bons cinco, seis
meses até terem algum sucesso,
até conseguirem controlar a bola
com a raquete, passar a bola para
o outro lado ou jogar com um
colega. Nos outros desportos isso
é muito mais fácil e o sucesso é
mais rápido.”

Aos que começam a praticar
ténis e, em particular ao jovens do
clube, a mensagem é “para não
desistirem e para serem persisten-
tes, porque o ténis exige luta e que
continuemos. Se um miúdo tem
talento, ele tem de trabalhar
muito e tem de ser persistente
para conseguir um bom resul-
tado.” 

DL/JTO

Treinadora Plamena Gogovska na companhia da campeã regional sub-12.

Foto: DR

Pela primeira vez, na cidade de
Lagoa, terá lugar um torneio de
ténis de mesa aberto a toda a
população. Trata-se do I Torneio
Cidade Lagoa 0/947, que irá decor-
rer no dia 15 de dezembro, no
pavilhão da Escola Secundária de
Lagoa (ESL).

Numa organização da Associa-
ção de Ténis de Mesa da Ilha de
São Miguel, este torneio conta
com o apoio da Câmara Municipal
de Lagoa, assumindo-se esta
modalidade como uma prática
desportiva, mas também de lazer,
permitindo ser jogada facilmente
por parte de qualquer pessoa,
independentemente da idade ou
género.

Para este torneio, aguardam-se
atletas dos escalões infantis, cade-
tes, juniores e seniores, tanto na

categoria masculino como femi-
nino, no qual já se inscreveram
cerca de 70 desportistas. As inscri-
ções encontram-se abertas até ao
dia 10 de dezembro, onde os inte-
ressados deverão enviar o seu
nome e data de nascimento para:
atmismiguel@gmail.com.

Esta competição precede a rea-
lização do Campeonato Regional
de Ténis de Mesa que se irá reali-
zar nos dias 17 e 18 de dezembro,
igualmente no pavilhão da ESL. No
dia 17 de dezembro, irão competir
os atletas federados dos escalões
infantis e juniores, nas categorias
masculinos e femininos, sendo
que, das 09h00 às 13h00, a com-
petição será disputada por equi-
pas, e das 15h00 às 20h30, a título
individual. Por seu turno, no dia 18
de dezembro, os escalões cadetes,
masculinos e femininos, irão parti-

cipar entre as 9h00 e as 13h00,
competindo por equipas e, das
15h00 às 18h30, nas provas indivi-
duais.

Refira-se ainda que, no dia 16
de dezembro, terão lugar vários
cursos, mais especificamente de
Árbitro Estrangeiros, para atletas
dos 14 aos 18 anos, Curso de Árbi-
tro Regional e de Nacional, apenas
para quem já é árbitro a nível
regional. Os diversos cursos irão
realizar-se das 9h00 às 13h00 e
das 15h00 às 19h00, sendo que os
mesmos estão abertos a todos os
interessados.

Para participar no I Torneio Ci-
dade Lagoa 0/947 e/ou nos dife-
rentes Cursos de Arbitragem,
poderão inscrever-se através do
e-mail da Associação de Ténis de
Mesa da Ilha de São Miguel: 
atmismiguel@gmail.com.  

Escola Secundária recebe I Torneio 0/947 de ténis de mesa
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NECROLOGIA
Vila de Água de Pau

Mário Jorge  Pereira Medeiros
Idade: 56 anos
Faleceu: 22-10-2018

Freguesia de Santa Cruz

Paulo Manuel Marques Aguiar
Nasceu: 17-12-1975
Faleceu: 02-11-2018

Freguesia de Santa Cruz

Maria Rosa Santos Casaca
Nasceu: 06-06-1934
Faleceu: 05-11-2018
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Freguesia de Santa Cruz

Benjamim Jorge do Rego Borges
Nasceu: 23-04-1930
Faleceu: 07-11-2018

Freguesia de Nª Sª do Rosário

João Luis de Medeiros Teodoro
Nasceu: 30-08-1941
Faleceu: 05-11-2018

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Paulo Jorge de Medeiros Tavares
Nasceu: 13-08-1970
Faleceu: 12-11-2018

Freguesia de Nª Sª do Rosário

José Duarte Pires do Rego
Nasceu: 28-04-1949
Faleceu: 15-11-2018

Freguesia do Cabouco

João Manuel de Paiva Branco
Nasceu: 16-05-1957
Faleceu: 03-11-2018

Vila de Água de Pau

João Pedro Medeiros Pacheco
Idade: 47 anos
Faleceu: 21-10-2018

Freguesia do Cabouco

Maria de Fátima Nunes de Melo
Nasceu: 12-11-1948
Faleceu: 18-11-2018

AJL promove campanha 
solidária de Natal

A Associação Jovem Lagoense – AJL -, à seme-
lhança do ano passado, vai organizar a sua campanha
solidária intitulada “No Natal, a AJL é solidária”, mas
desta feita, e na sequência do protocolo celebrado em
agosto, em cooperação com a Juventude Socialista de
Lagoa.

Para o efeito, irá procurar, em estreita cooperação
com a JS-Lagoa, distribuir seis cabazes alimentares a
seis famílias carenciadas das cinco diferentes fregue-
sias do concelho.

A AJL ficará, então, encarregue de re-
colher os bens alimentares, enquanto a
Juventude Socialista de Lagoa irá proce-
der à recolha de brinquedos, que serão,
assim, juntamente com os cabazes,
entregues a crianças carenciadas do con-
celho.

“Junta-se, desta forma, o útil ao agra-
dável!”, revela fonte da AJL.

A recolha dos bens alimentares cingir-se-á a quatro
metodologias principais: através dos fundos financei-
ros próprios desta associação; através de pontos de re-
colha espalhados pelo concelho onde o cidadão
comum poderá deixar o seu contributo; através das
doações voluntárias quer dos membros da AJL quer
dos membros da JS-Lagoa ou ainda através da sua ação
de campanha de recolha de bens alimentares e de
brinquedos porta-a-porta que irá decorrer, em dezem-
bro, na freguesia de Nossa Senhora do Rosário.

Escola de Formação
Cristã organiza

conferências sobre o 
documento conciliar
Lumen Gentium

Sacerdotes e leigos vão ani-
mar a Escola de Formação Cristã
da Ouvidoria da Lagoa em cinco
sessões nas quais esta igreja
local é convidada a refletir
sobre o documento conciliar
Lumen Gentium.

A primeira sessão decorreu a
23 de novembro, em Água de
Pau. Os Padres Nelson Vieira e
João Furtado fizeram um “Es-
boço histórico do Concílio Vati-
cano II e o Mistério da Igreja”.

No dia 25  de janeiro de 2019,
em Santa Cruz, refletir-se-a
sobre “O Povo de Deus e a
Constituição Hierárquica da
Igreja e em Especial o Episco-
pado” pelos padres Basílio
Mendes e Nuno Maiato.

Estas sessões da Escola de For-
mação Cristã da Ouvidoria, que
se realizarão de forma descen-
tralizada, prosseguem a 27 de
fevereiro no Rosário. Esta ses-
são juntará o ouvidor, Pe. João
Furtado e os leigos Gabriela e
António Canotilho, que falarão
sobre “Os leigos e a vocação de
todos à Santidade”.

No dia 6 de março é altura do
Livramento receber a Escola de
Formação Cristã de Ouvidoria
sobre “Os religiosos e a índole
escatológica da igreja peregrina
e a sua união com a igreja
celeste”, pelos padres David
Quintal e Paulo Vieira, sacerdo-
tes do Coração de Jesus (Deho-
nianos).

A Escola deste ano terminará

em Água de Pau, a 22 de
maio, com uma conferên-
cia do Vigário Episcopal
para a Formação,  Cónego
Ângelo Valadão, sobre a
“Bem aventurada Virgem
Mãe de Deus no mistério
da Igreja”. 

A participação é aberta
a todos mas devem ser
feitas as inscrições previa-

mente até dia 18 de novembro
em cada uma das paróquias re-
feridas.

A Escola de Formação Cristã
de Ouvidoria é uma iniciativa
proposta pela Vigararia Episco-
pal para a Formação e o Insti-
tuto     Católico de Cultura, em
parceria com os serviços dioce-
sanos e com cada uma das 16
ouvidorias da diocese. Tem
como objetivo central formar o
Povo de Deus munindo-os da
formação espiritual e doutrinal
sólida de forma a prepará-lo
para a missão.

A  Lumen Gentium (Luz dos
Povos) é um dos textos mais
importantes do Concílio Vati-
cano II, tendo sido discutido na
segunda sessão, sendo depois
promulgada pelo Papa São
Paulo VI.Esta constituição dog-
mática, refletindo basicamente
sobre a constituição e a natu-
reza da Igreja, reafirmou várias
verdades eclesiológicas como a
que defende que a Igreja ” é
sacramento de Cristo e instru-
mento de união do homem com
Deus, e da unidade de todo o
género humano”. 

O documento declara que é
necessário dar aos católicos
“uma “consciência de Igreja”
mais coerente, para que tam-
bém se possam valorizar as
relações com as outras religiões
e com o mundo moderno”.

DL/IA
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Soluções dos passatempos.

Labirinto: Descubra o caminho correto.

Descubra as sete diferenças.

PASSATEMPO HORÓSCOPO DE DEZEMBRO
Carneiro (21/3 a 20/4)

A vida afetiva precisa de mudan-
ças criativas, essenciais para o estabeleci-
mento de relações renovadas, entusiásticas
e aventureiras.

A nível profissional, procure elimi-
nar as “coisas velhas” para que possa cora-
josamente iniciar um novo ciclo mais
produtivo e proveitoso.

Touro (21/4 a 21/5)

A vida afetiva facilita-lhe a mani-
festação dos seus sentimentos e novas re-
lações podem despertar o seu interesse
para as áreas espirituais.

A nível profissional a presença do
Úrano nesta Constelação impõe modifica-
ções profissionais, fundamentais para a
evolução na carreira.

Gémeos (22/5 a 21/6)

A vida afetiva reflete a sua capaci-
dade de pensar com clareza e assumir
novas responsabilidades familiares. No en-
tanto, relaxe e divirta-se. 

A nível profissional aproveite para
discutir ideias que poderão trazer-lhe resul-
tados vantajosos e demonstre a sua aptidão
para tomar decisões.

Caranguejo (21/6 a 23/7)

A vida afetiva evolui tranquila-
mente e permite-lhe manifestar aberta-
mente os seus sentimentos, desenvolvendo
uma relação muito romântica.

A nível profissional expanda a sua
imaginação e confiantemente avance na
concretização dos seus planos, de forma a
melhorar o setor financeiro.

Leão (24/7 a 23/8)

A vida afetiva marca o começo de
um novo ciclo. Trate do seu aspeto físico,
cuide da sua alimentação e trilhe um futuro
mais próspero.

A nível profissional aproxima-se
um novo ciclo de crescimento e poderá con-
cluir processos do passado para poder
regenerar a sua carreira.

Virgem (24/8 a 23/9)

A vida afetiva permite-lhe desco-
brir os apoios necessários para poder apro-
veitar esta longa fase de crescimento, em
todas as áreas da vida.

A nível profissional a conjuntura
possibilita-lhe avançar com os seus propó-
sitos e obter retorno financeiro, mas valo-
rize a formação contínua.

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva está direcionada
para os contatos sociais que alargam hori-
zontes e viabilizam a permuta de conheci-
mentos bastante uteis.

A nível profissional poderá realizar
alguns projetos que tem vindo a idealizar
nos últimos tempos e obterá ótimos resul-
tados financeiros.

Escorpião (24/10 a 22/11)

A vida afetiva confere a oportuni-
dade para efectuar as suas tarefas com
sucesso e, ainda, poderá libertar as suas
energias praticando yoga.

A nível profissional a fase exce-
lente para concretizar certas tarefas que
tem vindo a adiar e poderá preparar-se para
o início de um novo ciclo.

Sagitário (23/11 a 21/12)

A vida afetiva necessita de uma
introspeção que possibilite-lhe descobrir
quais são as suas motivações. Inicia-se um
ciclo de expansão e liberdade.

A nível profissional, procure clari-
ficar os seus objetivos e com a confiança
aliada ao otimismo concretize os seus
sonhos de âmbito particular.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

A vida afetiva apresenta alguma
perturbação íntima, que deverá ser ultra-
passada com flexibilidade e através da sua
experiencia passada.

A nível profissional é natural que
tenha vontade de começar coisas novas,
mas surgirá um acontecimento inesperado
que alterará os seus planos.

Aquário (21/1 a 19/2)

A vida afetiva beneficia de boas
influências e poderá tomar iniciativas em
várias direções. Aceite convites e expanda
o seu sentido de humor.

A nível profissional poderá ambi-
cionar novas realizações muito ambiciosas,
aperfeiçoando as suas inatas capacidades
de liderança.

Peixes (20/2 a 20/3)

A vida afetiva, dinâmica, dá-lhe a
possibilidade de conhecer novas pessoas
muito interessantes. Aproveite para parti-
lhar as suas experiências.

A nível profissional, o período
reforça a sua autoconfiança que promove a
constituição de sociedades ou grupos cru-
ciais para as suas realizações.



O Núcleo de Empresários da
Lagoa em parceria com a Câmara do
Comércio e Indústria de Ponta Del-
gada volta a organizar o tradicional
Concurso de Montras, que terá lugar
no próximo fim de semana, dia 8 de
dezembro, com prémios monetários
aos primeiros três lugares, 300.00€,
200.00€ e 100.00€ respetivamente
para as montras mais originais.

Paralelamente ao concurso de
montras, o Nelag vai desenvolver
uma campanha ao nível do comércio
local – Comprar no comércio local é
ganhar prémios.

Comprar no comércio local é ga-
nhar prémios será um novo  projeto
que consiste em ao efetuar compras
no valor mínimo de 25.00€ e após o
ato de pagamento, o cliente pode
tirar a sua sorte. Irá ter uma pequena
tômbola com rifas nos estabeleci-
mentos associados. Serão no total
1000.00€ de prémio, repartidos em
rifas de 25.00€. Esta campanha de-
corre entre o dia 1 de dezembro até
ao dia 24 de dezembro 2018 inclu-

sive.
Com este novo projeto, inserido no

espírito natalício, pretende-se atrair
pessoas à cidade de Lagoa, aumentar
a visibilidade do nosso comércio e
serviços e incrementar tanto o con-
sumo como as vendas.
Mantendo a aposta na visibilidade e

promovendo o consumo no comércio
local, o Nelag realizou, recentemente
a Black Friday. 

Na sua tradição, nomeadamente
nos E.U.A, representa o primeiro dia
para as compras de Natal em que os
comerciantes preparam fortes ações
de venda, com promoções atrativas,
com produtos e marcas a menores
preços.

O objetivo deste dia foi de incenti-
var o consumo e aumentar o fluxo de
clientes com a oferta de preços espe-
ciais com bons descontos.

Cada loja foi livre de estipular os
descontos e de escolher os produtos
para promoção, num evento que se
revelou positivo.

Por outro lado, e sempre a pensar
no melhor para o crescimento do

negócio dos seus associados, neste
caso, da restauração, o Núcleo de
Empresários da Lagoa – Nelag pre-
para uma campanha que tem como
principal objetivo divulgar e promo-
ver os restaurantes lagoenses, seus
associados, destacando a Lagoa
como, provavelmente, a capital
gastronómica dos Açores.

A ideia fulcral é tentar recuperar a
notoriedade gastronómica do conce-
lho que, em tempos, era caracterís-
tica deste, e mobilizar mentes e
vontades em os residentes e turistas
virem desfrutar de uma refeição com
produtos de qualidade e com atendi-
mento ímpar de simpatia e profissio-
nalismo.

Fonte do Nelag considera que, com
uma forte campanha publicitária que
está a ser desenvolvida, irá criar um
grande impacto no desenvolvimento
do turismo com a descentralização
de pessoas do grande centro urbano
de Ponta Delgada.

Por forma a dar a conhecer o seu
trabalho e projetos em carteira, o
Núcleo de Empresários da Lagoa
marcou presença no Azores Tek,
evento que decorreu, recentemente,
no Parque de Ciência e Tecnologia de
São Miguel.

Segundo o Presidente do Nelag, in-
dependentemente do cariz de cada
empresa, faz todo os sentido serem
representadas, dai fazer todo o sen-
tido da presença da associação neste
evento.

Pedro Rodrigues recorda que são
cerca de 75 as empresas na Lagoa, e
esta presença no evento vai ao en-
contro do que são os propósitos da
atual direção, numa aposta de proxi-
midade com os associados, proje-
tando o futuro.

Das várias iniciativas já levadas a
cabo, o presidente do Nelag recorda
os encontros que tem sido mantidos
com os associados, que pretendem
essa aproximação e tirar partido em
benefício de todos, numa clara troca
de ideias. 
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Natal ... é no comércio tradicional

Stand do Nelag no Azores Tek realizado na Lagoa. Foto: DL

Pub.


