Festa dos Amigos da Bretanha –
A freguesia
2015

onde vivemos

INFOPILAR

Mais um ano, mais um sucesso.
No sábado 25 de Julho, na freguesia dos Remédios, os amigos
e naturais das três freguesias: Pilar, Ajuda e Remédios,
reuniram-se naquela que foi a 16.ª Edição da festa dos Amigos
Bretanha.

Editorial

Este convívio contou com cerca de 450 pessoas e a presença
especial do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores,
que em breves palavras enalteceu a iniciativa e com a
expressão "Isto é Açores" salientou a importância destes
encontros para preservarmos a nossa identidade.

No passado dia 16 de Julho, o
Secretário Regional da
Agricultura e Ambiente, Luís
Neto Viveiros, presidiu na
nossa freguesia, à sessão
pública de apresentação do
projeto de intervenção na
Grota da Areia e à assinatura
do auto de consignação,
dando assim início aos
trabalhos da empreitada.

O evento foi registado pela SMTV/Portuguese Channel
transmitido às comunidades, bem como pela RTP Açores no
programa Açores Hoje.
Estes convívios são acima de tudo uma jornada de saudade e
de partilha de vivências nestas freguesias.
Contamos, igualmente, com a presença dos representantes da
comissão dos EUA e Canadá, tendo esta ultima oferecido os
bilhetes ao grupo de idosos de cada uma das freguesias.

Pilar da Bretanha marcou
presença em a exposição de
artesanato pelo segundo ano
consecutivo
Tal como no ano anterior, o Pilar marcou presença na exposição
de artesanato que teve lugar no decorrer das festas de N.ª Sr.ª
de Lurdes da Vila das Capelas. Os trabalhos foram expostos
sobre o olhar de muitos curiosos e as mãos destes (as) artistas
enalteceram, mais uma vez, os reais valores da nossa freguesia.

Distribuição de refeições
Festa da Padroeira
Envolvidos no Espirito da solidariedade e à semelhança do que já se fez
no ano passado, no Domingo da Festa da Nossa Padroeira, serão
distribuídas refeições por idosos, carenciados e pessoas que vivem
sozinhas, num total de 45 refeições.
Esta iniciativa foi mais uma das muitas que este executivo tem vindo a
promover no âmbito social.

Passeio Marítimo – Seniores
A Câmara Municipal de Ponta Delgada promove um passeio
marítimo, para os seniores do concelho, com o tema
"Conhecimento da História dos Açores" a realizar no dia 24 de
setembro ao largo da costa sul da ilha de S. Miguel.
A partida está agendada pelas 14h30 no cais de Ponta Delgada,
seguindo viagem pela costa sul dos Concelhos de Ponta
Delgada, Lagoa, Vila Franca do Campo e Povoação. No regresso
a viagem será no percurso inverso, com hora prevista de
chegada às 17h30.
Foram atribuídos à Junta de Freguesia do Pilar 10 Bilhetes
atendendo ao número de habitantes da freguesia.
De forma a não haver diferenciação entre os seniores inseridos
no grupo de idosos e os restantes que dele não fazem parte, a
Junta de Freguesia entendeu abrir inscrições para atribuição dos
10 bilhetes em que os interessados deverão apenas respeitar o
requisito da Idade 65 anos ou mais. Até à data contamos com 4
inscrições.

Siga-nos em:
https://www.facebook.com/pages/Junta-deFreguesia-do-Pilar-da-Bretanha
e
www.freguesiapilardabretanha.com

Ficha
técnica:

Responsabilidade: Junta de
Freguesia do Pilar
Tiragem: 250 exemplares
Periodicidade: Trimestral

A Secretaria Regional da
Agricultura e Ambiente,
através da Direção Regional
do Ambiente, adjudicou a
empreitada por cerca de 400
mil euros à empresa
Tecnovia-Açores.
Esta empreitada, inscrita na
Carta Regional de Obras
Públicas, tem um prazo de
execução de seis meses e
prevê a construção de
caleiras para
encaminhamento das águas
pluviais e de poços
sumidouros para absorção do
caudal.
A obra contempla ainda a
regularização e estabilização
das margens, com taludes e
muros de contenção, além da
execução de uma bacia de
retenção a montante.

REDUÇAO DE IMI (CONTRIBUIÇAO DA
CASA) - FAMILIAS COM FILHOS NO
AGREGADO FAMILIAR E EM HABITAÇÃO
PRÓPRIA PERMANENTE
Todos os agregados familiares que tenham filhos dependentes, a viver no
mesmo agregado familiar, podem pedir a redução do IMI (antiga
contribuição da casa); para o efeito podem dirigir-se à sede da Junta de
Freguesia ou diretamente à Câmara Municipal, com a respetiva declaração
de IRS de 2014 e o cartão de cidadão de todos os membros do agregado
familiar; devem ainda ser portadores da cópia da caderneta predial
atualizada ou da senha de acesso às finanças para obtenção da caderneta
predial.
Os pedidos são feitos mediante o preenchimento de um requerimento
próprio, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada e
devem ser entregues, no máximo, até dia 25 de Setembro de 2015.

O melhoramento do acesso
ao leito da Grota da Areia
pela Estrada Regional n.º 1 e
a remoção e implementação
de uma nova passagem
hidráulica, incluindo passeios,
pavimento e guardas na
estrada camarária são outras
das intervenções previstas na
empreitada.
O projecto foi apresentado
pelo Eng.º Carlos Mota da
empresa de fiscalização
Norma Açores e encontra-se
na Junta de Freguesia um
1
exemplar para consulta.
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OTLJ – 2015

Recolha de “Monstros”

Este ano a Junta de Freguesia do Pilar
submeteu 6 projetos no âmbito do
programa OTLJ – 2015, sendo 4 do
subprograma "Ocupação em Férias" e 2 do
subprograma
"Jovens
Solidários".
Os seis projetos submetidos foram
aprovados, permitindo a ocupação a 20
jovens durante os meses de Julho e Agosto.
Durante estes 2 meses os jovens
desempenharam várias tarefas propostas
de acordo com o subprograma em que
estiveram inseridos. Entre elas a preparação
desta edição do INFO-PILAR.

Apelamos uma vez mais a todos para
não depositarem lixo nas bermas das
estradas ou noutros locais. A Câmara
Municipal dispõe de serviço gratuito
para recolha de "monstros", devendo
ser marcado antecipadamente através
do Gabinete PDL TOTAL 296304424 em
alternativa poderá contactar os nossos
serviços administrativos que nós
tratamos da marcação

Festa das Cumeeiras
A Recreação deste convívio veio lembrar os tempos
de outrora, revivendo-se um passado ainda muito
presente nas mentes de muitos de nós. O baile
furado e as modinhas de antigamente animaram
uma tarde diferente nas cumeeiras. Bons
momentos de convívio em que não faltou o
melhor: a boa disposição e a alegria.

Tarifa Social de Energia Elétrica
Foi publicado um diploma que institui a tarifa social elétrica para utentes economicamente vulneráveis.
Para poder beneficiar desta tarifa deverá ser beneficiário de uma das seguintes prestações sociais:
a) Complemento solidário para idosos;
b) Rendimento Social de Inserção;
c) Subsídio social de desemprego;
d) Beneficiários de Abono de Família;
e) Pensão Social por invalidez;
f) Pensão social de velhice
e cumulativamente:
1) ser titular do contrato de fornecimento de energia elétrica.
2) Utilizar o consumo de energia exclusivamente para uso doméstico;
3) As instalações serem alimentadas por baixa tensão normal com potência igual ou inferior a 6.9 KVA
A manutenção da tarifa social depende da confirmação, em setembro de cada ano, da condição de cliente final
economicamente vulnerável.

Para mais informações contacte a Junta de Freguesia, a RIAC ou qualquer posto da EDA.

II Encontro de Foliões da Bretanha
Realizou-se no dia 24 de Julho na freguesia da Ajuda o II Encontro de Foliões da Bretanha, que contou com a participação das folias
das 3 freguesias: Ajuda, Pilar e Remédios.
Foi igualmente inaugurada uma exposição alusiva á temática. Esta exposição contou com fotografias, e mostra de indumentária e
instrumentos usados pelos foliões e esteve também patente na Festa dos Amigos da Bretanha.

Centro Cívico

Uma nova imagem
Em dia de mais um aniversário da nossa freguesia foi lançado publicamente o novo site da freguesia, com uma imagem mais atrativa e
apelativa com novas funcionalidades. O site renovado é uma aposta ganha deste executivo na prestação de melhores serviços aos fregueses,
iniciada com o processo de renovação de procedimentos administrativos, através dos quais fizemos um grande esforço não só na dotação de
melhores meios informáticos e informativos, mas também na facilidade dos nossos serviços. Com o novo portal na internet, os cibernautas
poderão também aceder às contas da freguesia e orçamentos anuais. É ainda uma aposta que o atual executivo tem vindo a ganhar como um
novo canal de comunicação com os cidadãos, onde se promove a participação de todos, quer de locais quer de visitantes.

Atentos ao elevado peso da interioridade da freguesia e à importância que assume, do ponto de vista
da qualidade de vida, ocupação dos tempos livres dos cidadãos em geral, a Junta de Freguesia do Pilar
tem vindo a apostar na manutenção das infraestruturas da freguesia, suscetíveis de influenciar
positivamente a qualidade de vida da população.
Conscientes de que o acesso a equipamentos culturais é fundamental para o funcionamento
harmonioso da sociedade e constitui um importante fator de equilíbrio, bem-estar e desenvolvimento
dos cidadãos, pretende-se regulamentar o bom aproveitamento e utilização de cada uma dessas
infraestruturas.
Considerando que o Centro Cívico permite uma multiplicidade de utilizações, tanto do ponto de vista lúdico como do ponto de vista cultural e
educativo, foi criado um instrumento regulamentar para o seu acesso e utilização, de modo a que aquela infraestrutura possa atingir os
propósitos para os quais foi destinada.
Assim, em conformidade com o disposto na legislação em vigor, a Junta de Freguesia, submeteu à apreciação e aprovação da Assembleia de
Freguesia um regulamento entretanto aprovado por unanimidade e que poderá ser consultado no nosso site ou na sede da Junta de
freguesia.
Para além das medidas que salvaguardam o edifício e sua utilização geral foi implementada a cobrança de uma taxa para eventos de cariz
pessoal que importa em 30,00 EUR por evento. É de referir que o valor cobrado será utilizado exclusivamente na manutenção e despesas
inerentes aquele edifício. Estão isentos deste pagamento os eventos promovidos pelas forças vivas da freguesia. Por outro lado fica
regulamentado o horário de funcionamento do Centro Cívico que funciona durante todo o ano, de segunda a sexta e fins-de-semana, de
acordo com o horário conveniente e a definir com cada entidade e de acordo com a especificidade de cada evento, nunca ultrapassando a
hora fixa para encerramento que será pelas 22h00, com exceção dos que tiverem autorização prévia da Junta de Freguesia e que se
enquadrem nas condições definidas no regulamento.

Reunião de Assembleia
de Freguesia

Salienta-se que os serviços que o portal pode prestar levando a informação sobre a Freguesia do Pilar ao mundo todo é sobretudo um
instrumento de promoção e divulgação da nossa freguesia e até uma forma dos que se encontram longe de “matar” saudades ou dos que aqui
passaram bons momentos da sua vida recordarem.
O site estará em constante atualização. Neste momento existem conteúdos que ainda não estão a funcionar ou devidamente preenchidos com a
informação devida, situação na qual estamos a trabalhar para que fique a funcionar em pleno o mais breve possível.
Visite-nos em:

www.freguesiapilardabretanha.com

Participação nas Festas do Divino Espirito Santo em Ponta Delgada
“Somos tradição”
A Freguesia do Pilar participou nas Grandes Festas do Espírito Santo de Ponta Delgada.
No cortejo etnográfico de Sábado ao som da nossa Folia e ao "canto" das rodas dos 4 carros de bois foram distribuídos 160 bolos de massa
sovada, confecionada na "Biscoitaria Pavão", 100 litros de vinho de cheiro de produção regional e ainda cerca de 150 litros de sumo.
Depois do desfile a Junta de Freguesia ofereceu um lanche aos participantes.
No Domingo, a freguesia participou na procissão que contou com a presença do Mordomo do Pentecostes de 2015. Registamos a participação
de cerca de 16 pessoas na procissão.
Um muito obrigado a todos os que colaboraram e que tornaram possível a participação do Pilar da Bretanha.

Manutenção, pinturas de muros e limpeza de
espaços públicos
Com a proximidade das festas da freguesia foram levados a cabo diversos trabalhos de
limpeza de espaços públicos e arruamentos. Os colaboradores admitidos ao abrigo do
Programa recuperar, orientados pelo funcionário da Junta de Freguesia, não tiveram mãos a
medir aos trabalhos efetuados. Canada do Ferreiro, Relvinha, João Bom, Lomba Grande;
Gamelão, Grota da areia, casa Telhada de Cima e de Baixo, foram algumas das zonas já
intervencionadas. Estes trabalhos vão continuar a ser garantidos pela Junta de Freguesia.
Foram feita, também, a manutenção de muros e respetivas pinturas.

No dia 31 de Julho teve lugar na sede da Junta
a reunião ordinária da Assembleia de
freguesia.
Em cumprimento da ordem de trabalhos foi
apresentado um resumo das atividades
desenvolvidas durante o 2.º trimestre do ano,
nos vários planos de intervenção da junta. De
entre outros, destacou-se a recuperação da
Vereda do Outeiro da Ponte e a pretensão de
homologar este acesso e torna-lo num trilho
pedestre. Seguiu-se um esclarecimento sobre
a fonte de receita nos últimos 3 meses que
deu origem à segunda revisão orçamental,
submetida a votação e aprovada por
unanimidade. Foi apresentado aos presentes a
nova imagem do site da junta de freguesia.
Foi, também, aprovado o regulamento do
Centro Cívico e Cultural e abordados vários
assuntos de interesse para a freguesia não
carecendo de decisões dignas de registo.

