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INFOPILAR
Editorial
Volvido o período festivo, com
a entrada num novo ano, é
tempo renovar votos e saudar
todos os cidadãos.

Deste modo, a Junta de
Freguesia do Pilar inicia mais
um ano civil apresentando a
toda a comunidade, sem
excepção, os desejos de um
Próspero Ano!

Em 2016, juntamente consigo e
em todas as suas áreas de
acção, a JFP continuará a lutar
e a trabalhar por "uma
freguesia melhor".
Viva connosco um próspero
2016!

O presidente,
Duarte Carvalho

AREA DE FITNESS AO AR LIVRE
A Junta de Freguesia do Pilar com o arrancar de 2016 efectivou mais um projecto, o primeiro de
alguns que este executivo pretende por em prática durante este novo ano, a montagem de uma “Área
Fitness" ao ar livre, composta por 6 máquinas que Estão à disposição de todos, no Parque Aventura,
por se entender o local mais adequado para o efeito.
O investimento, foi da total responsabilidade da Junta de Freguesia e inclui-se no orçamento de 2015.
A ideia já fazia parte dos objectivos desta junta de freguesia há algum tempo, no entanto só agora se
conseguiu reunir os meios adequados para a execução deste projecto.
As máquinas foram concebidas pela Veco Urban Design, encontram-se devidamente homologadas, e
cada uma delas contém uma chapa de identificação com ilustração dos exercícios, bem como das
partes do corpo que a máquina poderá trabalhar. Estes equipamentos foram especialmente
concebidos para proporcionar a todos os utilizadores, sem idade limite, a melhoria da saúde através
de diferentes formas de exercício físico.

20 de JANEIRO

Junta de Freguesia
Assina Acordo e
Contrato
Interadmnistrativo
com a Câmara
Municipal de Ponta
Delgada
No dia 20 de janeiro a junta de freguesia assinou o acordo de execução e contrato interadministrativo de delegação de competências com a

1Câmara Municipal de Ponta Delgada. A formalização destes protocolos permitirá à junta de freguesia receber, a verba destinada ao
desenvolvimento das competências delegadas durante o ano 2016. Com este acto o Presidente da Câmara Municipal cumpre com o prometido
às Juntas de Freguesia por mais um ano.

29 de Janeiro
Visita da Imagem Peregrina de Nossa
Senhora de Fátima
A ouvidoria das Capelas foi a penúltima da Ilha de São Miguel a ser
visitada pela imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima.
Esta visita inclui uma paragem em todas as igrejas paroquiais da ouvidoria
desde a Ajuda; Fenais da Luz; Capelas; Pilar; Remédios; Santa Bárbara;
Santo António e São Vicente.
A imagem foi acompanhada pelo Bispo Coadjutor de Angra, D. João

lavrador.
O dia 29 de janeiro de 2016, ficará, com certeza, para sempre na mente de
quem viveu com intensidade e devoção a visita da Imagem à nossa
freguesia. Apesar das poucas horas de permanência na nossa freguesia,
viveram-se momentos muito gratificantes de manifestação de fé e de
devoção.

9 de Fevereiro – Corso de Carnaval
Com a participação de muitos, decorreu no dia 9 de
Fevereiro e de forma muito divertida, pelo terceiro
ano consecutivo, o desfile de Carnaval organizado pela
Junta de Freguesia do Pilar, com a colaboração das
colectividades, nomeadamente dos grupos de jovens
Pilares Vivos e Reviver, do Agrupamento de Escuteiros
da Bretanha, dos meninos e meninas da nossa escola
e ATL e dos demais que se juntaram numa iniciativa
que proporcionou momentos muito divertidos e
gratificantes.

Plano e Orçamento para 2016 aprovado por
unanimidade
O Plano de Actividades e Orçamento para 2016 foi apresentado pelo
executivo da Junta de Freguesia, apreciado, discutido e votado na
última reunião da Assembleia de Freguesia, que teve lugar no
passado dia 18 de Dezembro. As propostas apresentadas não
mereceram qualquer voto contra, tendo sido aprovadas com 10
votos a favor. As grandes marcas das Grandes Opções do Plano para
2016, seguem uma linha de continuidade do trabalho desenvolvido
até então. Constata-se um esforço de forte redução de custos face à
actual conjuntura económica e às competências atribuídas à junta
de freguesia. Por outro lado, é ainda visível o esforço, numa ainda
maior eficácia, sem quebra dos serviços e da sua qualidade, no que
respeita à gestão corrente das despesas da autarquia.
Siga-nos em: https://www.facebook.com/pages/Junta-de-Freguesia-doResponsabilidade: Junta
de Freguesia do Pilar
Pilar-da-Bretanha
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Junta de Freguesia apresenta
contas à Assembleia
No próximo dia 18 de Março o executivo da junta de
freguesia apresenta à assembleia de freguesia as
contas referente à gestão do ano 2015. O exercício de
detalhar a actividade desenvolvida comporta estados
de espírito de satisfação do dever cumprido,
nomeadamente, na realização dos actos e acções
previamente programados ou da capacidade do seu
reajustamento à realidade diária objectiva, mas
também um sentimento de humildade no
reconhecimento que não se conseguiu prever, com
rigor todas as tarefas de gestão, devido a um conjunto
significativo de dificuldades específicas, mesmo assim
apresentamos um saldo positivo que reflecte uma
gestão o mais próxima da realidade e transparente.

Alteração de procedimentos
Acto administrativo corrente

Junta de Freguesia mantém o apoio
administrativo na entrega electrónica do
IRS
A junta de freguesia decidiu manter o apoio à população no
preenchimento e entrega das Declarações de IRS no site das
finanças. Em período designado para o efeito foi igualmente
disponibilizado o apoio para a validação das facturas no site,
cumprindo assim as novas exigência da AT.

Junta de Freguesia mantém
continua diligências
com as
para
diligências
para
ver
instalada
caixa
de
ver instalada caixa de multibanco na
multibanco
freguesia na freguesia
Continuam as diligências deste executivo no sentido de ver
instalada na freguesia uma caixa multibanco. Têm vindo a ser
efectuados diversos contactos nesse sentido junto de algumas
entidades bancárias. Face
habitantes e a
Face ao
ao reduzido
reduzido número
número de
d habitantes
outros condicionantes, este processo não está, de todo, a ser de
facilitado, no entanto, continuamos convencidos que com a união
de alguns esforços podemos ver esta ambição concretizada.

Saiu o relatório preliminar da segunda fase
da Estrada Regional
Após o novo processo de entrega de propostas pelas empresas de
construção concorrentes à segunda fase das obras na estrada
regional, foi enviado às empresas no dia 05 de fevereiro o
respectivo relatório preliminar, com indicação de possível
adjudicação da obra ao agrupamento de empresas Tecnovia
Açores/ Marques, S.A. As empresas concorrentes tiveram 5 dias a
contar do referido relatório, para se pronunciarem da decisão do
júri do concurso, finda esta fase e não havendo reclamações por
parte das restantes empresas, virão as fases de formalização de
adjudicação, apresentação dos documentos de habilitação e
consignação da tão almejada obra.

Passeio João Bom/Pico de Mafra –
Caminhos Reais
A Câmara Municipal, através da Biblioteca Municipal Ernesto do
Canto, com o apoio da Junta de Freguesia do Pilar realizou dia 27
de fevereiro, o passeio pedestre “João Bom/Pico de Mafra –
Caminhos Reais”, com objectivo de dar a conhecer o património
cultural e identitário daquelas localidades do concelho de Ponta
Delgada. A visita foi guiada e comentada pelo Historiador José de
Almeida Mello. Tratou-se de um percurso com início junto da
ermida de Nossa Senhora da Conceição, no lugar do João Bom,
desenvolveu-se pela antiga estrada real. Os participantes puderam
a partir desta via, apreciar a paisagem e a sua exploração ao longo
dos séculos, bem como descortinar aspectos de vivências humanas
pontuais.

Informa-se que todas as declarações, atestados ou
certidões deverão ser emitidos após requerimento
prévio ao presidente da junta de freguesia (modelo
disponível na junta).
Para os atestados de união de facto, incapacidade
financeira, ou outra declaração da qual o executivo da
junta não tenha conhecimento directo dos factos, para
além dos documentos habituais a apresentar
(documentos de identificação, IRS e/ou outro), deverá
o requerente assinar uma declaração de compromisso
de honra de veracidade das informações fornecidas e
apresentar duas testemunhas, recenseadas na
freguesia sem ligações familiares.

Alteração Atendimento
Administrativo na Junta de Freguesia
Dado o termo de contrato com a colaboradora colocada
ao abrigo do programa RECUPERAR, nos serviços
administrativos da Junta de Freguesia e a não
possibilidade de renovação por este programa, o
executivo vê-se obrigado à redução parcial dos dias de
atendimento administrativo. Assim e até que seja
encontrada outra solução, a partir do dia 2 de Março, o
atendimento administrativo da junta, passará a ser feito
2 dias por semana, às terças-feiras e às sextas-feiras, no
horário habitual.
Mantém-se o atendimento do executivo às quartasfeiras das 20h00 às 22h00.

Após o mau tempo…
Na sequência do mau tempo do passado dia 23 de
janeiro, que mereceu a classificação de "Alerta Laranja"
pelo IPMA, foram registadas algumas situações que
careceram de intervenção imediata. A Junta de
Freguesia, conseguiu intervir em praticamente todas as
situações verificadas, mantendo as diligências para a
possível e rápida reposição da normalidade, tendo,
inclusive, recorrido ao aluguer de uma máquina para
desobstrução de algumas vias.
Contudo, verificou-se situações mais graves, que ainda
carecem de cuidado, nomeadamente a Rua Direita do
João Bom e o caminho do Valado, situações que
dificilmente seriam resolvidas de imediato face os
fracos recursos desta junta freguesia, e que por isso,
foram reencaminhadas à Câmara Municipal de Ponta
Delgada.
Foram feitas visitas inspectivas aos locais mais
afectados a fim de serem intervencionadas o mais
breve possível, de modo a causar o mínimo de
constrangimentos possíveis aos utilizadores habituais
daquelas vias. A intervenção no troço da Rua direita do
João bom já começou com trabalhos remoção e
compactação do solo e verificação e desvio de águas.

Visite-nos
em:Freguesia do Pilar
Responsabilidade:
Junta de
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Inauguração da obra da Grota da
Areia

Dia internacional do doente celebrado em
comunidade
Em dia internacional do doente, os idosos do Pilar, Ajuda e
Remédios, participaram numa missa, celebrada pelo nosso pároco
Miguel Tavares, que administrou o Sacramento da Santa Unção a
alguns dos presentes. Depois da missa, os idosos, acompanhados
por crianças da catequese, participaram num pequeno convívio
com um lanche oferecido a todos os presentes. Associaram-se a
esta celebração, as Juntas de Freguesia de Pilar, Ajuda e Remédios.

ROMEIRO
Em época quaresmal, pratica em quase todas as freguesias,
forma-se um rancho de homens que numa devoção piedosa
percorrem todos os templos da ilha durante uma semana.
Um exemplo e testemunho da profunda fé e amor fraterno
que conduz os romeiros a uma semana de sacrifícios, a beirar o
limite das suas forças, na sua dureza e despojamento.
Uma das maiores e mais respeitosas manifestações da
profunda religiosidade do nosso povo, uma muito sincera e
sofrida expressão de fé, um verdadeiro e puro testemunho de
amor a Deus e ao próximo.

Dia 25 de Fevereiro pelas 10:30, teve lugar a cerimónia
de Inauguração das obras de reperfilamento do leito e
margens da GROTA DA AREIA. A cerimónia foi presidida
pelo Sr. Secretário Regional dos Recursos Naturais,
acompanhado pela Dr.ª Dina Medeiros, Directora de
Serviços de Recursos Hídricos. Para além da
administração da empresa construtora, a cerimónia
contou ainda com a presença de representantes de
outras entidades convidadas, nomeadamente a Câmara
Municipal de Ponta Delgada, a empresa de fiscalização e
projectista e algumas pessoas da freguesia.

Loja Eco-Solidária
A Solidaried’arte – Associação para a Integração pela
Arte e Cultura está a desenvolver um projecto
denominado “Ecosol-J” que tem por objecto a venda de
artigos de segunda mão a um custo simbólico de forma a
satisfazer as necessidades de toda a população.
Este é um projecto desenvolvido no âmbito do programa
"Jovens +" da Direcção Regional de Juventude, com os
seguintes objectivos gerais de:
- Colaborar na satisfação de bens de primeira
necessidade, como primeiro passo no combate à
pobreza e às suas consequências a médio e longo prazo;
Promover iniciativas jovens, nomeadamente nas áreas
de expressão artística e artesanal, bem como servir de
micro experiências de empreendedorismo juvenil;
Promover a animação cultural, preferencialmente,
levada a cabo por particulares no âmbito da intervenção
de iniciativas de educação/integração pela arte
desenvolvidas pelo Ecosol-J. A Eco-loja solidária
itinerante está na freguesia durante os dias 1,2 e 3 no
Centro Cívico do Pilar.

Há 2000 anos – Jesus homem livre
Jovem de 33 anos é crucificado e
ressuscita três dias depois !!
Aos 33 anos, Jesus Cristo, o Nazareno, é crucificado em
Jerusalém. Jesus é um homem livre por isso, morre sem medo.
Ele ama verdadeiramente...
Enquanto caminhou na Terra, Jesus ensinou os seus discípulos
e quantos o quiseram ouvir que, para sermos livres, temos de
ir aonde Deus nos levar e praticar o Bem. Para isso, é
necessário deixarmos de ser servos do pecado e começarmos a
viver como Ele nos ensinou e nos ensina ainda hoje nas
escrituras.
Porém, ser livre implica escolhas. Há que saber lidar com elas,
uma vez que somos pecadores. Nem sempre sabemos viver
livres como Jesus, amando incondicionalmente, perdoando
acima de tudo e doando-nos aos irmãos.
Como dizia São Paulo quando escreveu aos cristãos de
Conrítio: “«Tudo me é permitido»” (1Cor 6, 12), mas nem
sempre tudo é conveniente.
Concluindo, ser livre é questionar, não só o mundo, como
também a nós mesmos. Só assim vamos saber como devemos
realmente, fazer, ver, pensar e agir de acordo com o exemplo
de Jesus.
Escrito pelo 9º ano de Catequese: Diana Pimentel, Felícia
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