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INFOPILAR
Editorial
Durante os últimos três
meses, vivemos dias de
intensa actividade dentro e
fora do território da nossa
Freguesia. Continuámos a dar
mostras de que o trabalho
social, a valorização dos
indivíduos e a coesão das
equipas enaltecem o espaço
que habitamos. Este espaço
para além de ser feito de
mobiliário urbano, de ruas, de
prédios e património, é feito
essencialmente de pessoas,
das suas visões e da memória
colectiva que compõe a nossa
cultura.
Esta é a vossa Freguesia,
esperamos que nela
participem e que diariamente
a construam connosco uma
melhor qualidade de vida!

O presidente,
Duarte Carvalho

Caminho “Serrado Grande” finalmente
reparado
Após várias diligências da junta de freguesia junto das entidades competentes para reparação do
caminho Serrado Grande, finalmente as reparações ficaram concluídas. Tratou-se de um processo
muito moroso e complicado uma vez que decorria um processo judicial que condicionava a
concretização desta pretensão.

CENTRO DE DIA E NOITE
Cerimónia de Lançamento da
Primeira Pedra
AS BRETANHAS ESTÃO DE PARABÉNS!!
Teve lugar no dia 22 de Julho, na Ajuda, a Cerimónia de
Lançamento da Primeira Pedra do Centro de Dia e Noite da
Bretanha, valência que beneficiará as três freguesias Remédios,
Ajuda e Pilar. Um investimento superior a 500 mil euros com
capacidade para servir mais de três dezenas de idosos.
A Cerimónia foi presidida pelo Sr. Presidente do Governo
Regional e contou com a presença de várias individualidades,
nomeadamente da Sr.ª Secretária da Solidariedade Social.
O Presidente do Governo destacou a capacidade que a Região
tem, mesmo perante os tempos desafiantes dos últimos anos,
de assumir a responsabilidade de manter uma política social de
apoio àqueles que se encontravam em situação de maior
fragilidade.
Na sua intervenção considerou que a construção deste Centro
encerra, em si mesma, uma mensagem de reconhecimento
para com aqueles que, estando numa fase da vida com mais
experiência, "são credores do agradecimento público por tudo
aquilo que deram e dão para o desenvolvimento da Região,
independentemente das tarefas e das profissões que
desempenharam".
Terminaram os Encontros de Participação
Pública do Orçamento Participativo de Ponta
Delgada e a análise técnica dos projectos
aprovados.
As propostas que tiveram parecer positivo,
passarão à fase de Votação Pública. 75 mil euros
é o valor máximo para a execução de cada
projecto.
Os projectos mais votados deste ano serão
executados no decorrer do ano de 2017.
Este ano o Pilar da Bretanha conseguiu que
ficasse aprovado um projecto a "Pavimentação
da Rua Breno Vasconcelos". A execução do
projecto ficará dependente da aderência à
votação pública, quantos mais votarem no
projecto mais hipóteses o projecto tem de ser
executado. É um benefício para a nossa
freguesia, votem e apelem ao voto.
Oportunamente divulgaremos as datas da
votação nos canais de comunicação habituais.
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Participação nas Festas do Divino Espirito
Santo em Ponta Delgada
“Somos Pilar, somos tradição”
A nossa Freguesia 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 6 carros de bois foram distribuídos 170 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. Contamos com a preciosa
colaboração de algumas pessoas da freguesia que sob um calor abrasador
percorreram a avenida marginal em representação da nossa freguesia. “Somos
Pilar, somos tradição” foi assim que nos fizemos identificar duma das festas
mais características do Concelho.
Depois do desfile a Junta de Freguesia ofereceu um lanche aos participantes no
auditório de Santa Clara.
No Domingo, a freguesia participou na procissão que contou com a presença
dos Mordomos do Pentecostes, da Santíssima Trindade e algumas pessoas da
freguesia. Registamos a participação de cerca de 20 pessoas na procissão.
Um muito obrigado a todos os que colaboraram e que tornaram possível a
participação do Pilar da Bretanha nas Grandes Festas do Espírito Santo em Ponta
Delgada

Reunião de Assembleia de
Freguesia
No dia 17.06.2016 realizou-se na sede da Junta a
reunião ordinária de Assembleia de Freguesia com a
seguinte ordem de trabalhos:
Ponto um: Resumo do trabalho desenvolvido pela
autarquia durante o 1.º Semestre de 2016;
Ponto dois: Apreciação e votação da minuta do
contrato de arrendamento da Casa da Junta de
Freguesia;
Ponto três: Proposta de cedência de terreno, por parte
de um particular, à freguesia para construção de
miradouro;
Ponto quatro: Proposta de renovação do Protocolo de
Cooperação entre a Junta de Freguesia do Pilar e a
Associação Norte Crescente para a exploração do
Parque Aventura;
Ponto cinco: Proposta de regulamento geral do
cemitério;
Ponto seis: Proposta de Concessão de Ossários;
Ponto sete: Outros assuntos de interesse para a
freguesia.
Todas as propostas da Junta de Freguesia foram
aprovadas por unanimidade.

INFORMAÇÃO UTILIDADE PÚBLICA
Atendimento Assistente Social
Assistente Social: Clarisse Reis
Local de atendimento: Sede da Junta
Os Atendimentos de Acção Social regem-se POR
MARCAÇÃO, pelo que os utentes deverão efectuar
primeiramente contacto telefónico para o Instituto da
Segurança Social dos Açores (ISSA, IPRA), com vista à
obtenção da informação do dia do seu atendimento,
com a recepcionista, Dora Jardim.
Apenas serão atendidas as pessoas que efectuarem
marcação,
por
ordem
de
chegada.
O atendimento na freguesia é EXCLUSIVO PARA
RESIDENTES DESTA FREGUESIA, salvo orientação
contrária por parte da Técnica.
Contactos para marcações: 296 307 520 / 296 307530
Calendarização dos dias do Atendimento:
9:30 às 12:00 nos dias 20/09/2016 |18/10/2016 |
15/11/2016 | 20/12/2016

Manutenção 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 SEI, orientados pelo funcionário da Junta de
Freguesia, não tiveram mãos a medir aos trabalhos efetuados. 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. Foi também efectuada a limpeza da
Canada da Lomba e canada do ferreiro.

Passeio Marítimo – Seniores
“O Mar”
A Câmara Municipal de Ponta Delgada promove um passeio marítimo, para os
seniores do concelho, com o tema "O Mar" a realizar no dia 22 de setembro ao
largo da costa sul da ilha de S. Miguel.
A partida está agendada para as 14h30 no cais de Ponta Delgada, seguindo
viagem pela costa sul do Concelho em direcção à freguesia de Candelária.
Posteriormente far-se-á viagem até à zona do ilhéu de Vila Franca do Campo,
com regresso a Ponta Delgada 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 bilhetes em que os interessados deverão
apenas respeitar o requisito da Idade, 65 anos ou mais. As Inscrições ficam
limitadas aos primeiros 10 idosos que manifestarem intenção de participar. As
Inscrições estarão abertas a partir de dia 01 até dia 13 setembro.

Distribuição de refeições
Festa da Padroeira
Envolvidos no Espirito da solidariedade e à semelhança do que já se fez nos
anos anteriores, no Domingo da Festa da Nossa Padroeira, serão distribuídas
refeições por idosos, carenciados e pessoas que vivem sozinhas, num total
aproximado do mesmo número de refeições distribuídas anteriormente.
Esta iniciativa é mais uma das muitas que a Junta de Freguesia tem vindo a
promover no âmbito social.
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Obras de beneficiação na sede da junta,
centro cívico e casa mortuária

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE
ARTESANATO E SABORES DE S. VICENTE

A Junta de Freguesia do Pilar, submeteu uma candidatura para de
apoio a obras de conservação e beneficiação da sede da Junta. No
âmbito deste pedido, foi concedido, este ano, por parte da DROAP um
apoio financeiro de 2.000,00 para o efeito exclusivo de obras de
conservação na sede. Estes trabalhos já se encontram particamente
concluídos e consistiram, essencialmente, no tratamento de paredes
interiores e revestimento da parede da entrada com Pedra da Região.
Ao mesmo tempo e à parte deste apoio, foram feitas intervenções no
centro cívico, nomeadamente a nível de pinturas no exterior e interior,
prevendo-se ainda uma pequena intervenção nas casas de banho e a
colocação de uma faixa em madeira à volta das paredes de forma a
evitar que as mesmas fiquem estragadas pelas cadeiras. Em breve
vamos iniciar a substituição de parte do pavimento da Casa Mortuária
visivelmente danificado por absorção de águas, será feito igualmente a
reabilitação de algumas fissuras e pinturas.

19 a 23 de Agosto
A convite da Associação Norte Crescente e de forma a VALORIZAR AS
PESSOAS E O NOSSO TERRITORIO a Junta de Freguesia participou em
mais uma feira de artesanato promovida por esta associação.
O resultado não poderia ser mais positivo, a nossa freguesia não
poderia ter melhor representação! Coma artistas e artesãos de Mão
cheia.
Aproveitando a nossa participação na Feira e a proximidade das
Festas em Honra de Nossa Senhora do Pilar, a Junta de Freguesia
decidiu levar a mostra dos produtos que estiveram em exposição
àqueles que não tiveram oportunidade de os ver.
De 3 a 7 de Setembro, estará patente no primeiro andar da sede da
Junta de Freguesia uma exposição de artesanato, com os produtos
que estiveram expostos na feira e mais alguns produtos de artesãos
que agora se juntam à iniciativa. Venha fazer-nos uma visita nos dias
de festa da paróquia.

Projecto DRR –
"DOA, REQUISITA & REUTILIZA”
BANCO DE LIVROS ESCOLARES DO PILAR
O início do novo ano lectivo é sempre uma época do ano complicada para as
famílias, tendo em conta a necessidade de adquirir manuais escolares.
Se juntarmos a isso as dificuldades financeiras das famílias que aumentaram
devido à crise económica, podemos admitir a probabilidade de muitos
encarregados de educação não terem a possibilidade de comprar os manuais
escolares ou outro manual necessário.
Com o intuito de ajudar as famílias, a Junta de Freguesia do Pilar, vem apelar à
doação de livros escolares usados (livros escolares, livros de fichas, dicionários etc)
cujos objectivos serão:
Criar um banco de livros escolares - troca gratuita de livros escolares;
O Banco de livros escolares será promovido pela Junta de Freguesia, que desde já
agradece a todos que voluntariamente queiram contribuir com a doação de livros.
Consulte o Regulamento na sede da junta ou através do link:
http://www.freguesiapilardabretanha.com/images/pdf/Regulamento-DRR.pdf

VIVOS E ATIVOS
Grupo Idosos do Pilar

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE
ARTESANATO E SABORES DE S. VICENTE

Uma nova fase para o nosso Grupo de Idosos.
Porque todos merecem.
A valorização das competências, saberes e cultura,
conhecimento das suas características pessoais,
capacidades, dificuldades e gostos é o objectivo
desta nova fase para Grupo de Idosos do Pilar, mas
sobretudo proporcionar-lhes bons momentos.
A Junta de Freguesia do Pilar está empenhada na
dinamização deste grupo, contanto com o apoio de
duas coordenadoras, uma afeta à Junta de
Freguesia e outra à Associação Norte Crescente.

19 a 23 de Agosto
A convite da Associação Norte Crescente e de forma a VALORIZAR AS
PESSOAS E O NOSSO TERRITORIO a Junta de Freguesia participou em
mais uma feira de artesanato promovida por esta associação.
O resultado não poderia ser mais positivo, a nossa freguesia não
poderia ter melhor representação! Coma artistas e artesãos de Mão
cheia.
Aproveitando a nossa participação na Feira e a proximidade das
Festas em Honra de Nossa Senhora do Pilar, a Junta de Freguesia
decidiu levar a mostra dos produtos que estiveram em exposição
àqueles que não tiveram oportunidade de os ver.
De 3 a 7 de Setembro, estará patente no primeiro andar da sede da
Junta de Freguesia uma exposição de artesanato, com os produtos
que estiveram expostos na feira e mais alguns produtos de artesãos
que agora se juntam à iniciativa. Venha fazer-nos uma visita nos dias
de festa da paróquia.

ACREDITAMOS NESTE PROJETO!!!
OS NOSSOS IDOSOS ESTÃO VIVOS E SOBRETUDO
ATIVOS !!!

RECOLHA DE MONSTROS
No âmbito do concurso Eco Freguesias, a junta de freguesia levou a cabo, no passado
dia 04 de agosto, uma recolha selectiva porta a porta de monstros. Esta foi a primeira
de duas recolhas programadas para este ano, prevendo-se fazer a segunda no final do
mês de Setembro ou princípio do mês de Outubro. Os interessados deverão, para o
efeito, contactar a junta de freguesia para que se possa organizar melhor a recolha.
Lembramos que os monstros são electrodomésticos de grandes dimensões,
equipamentos electrónicos e outros resíduos, que dadas as suas dimensões, não
podem ser depositados nos ecopontos nem nos contentores para lixo indiferenciado.

Presidente da Junta reúne
com o IROA
O
Presidente
da
Junta
de
Freguesia,
conjuntamente com alguns lavradores, reuniu no
início do mês de agosto, com o Presidente do
Conselho de Administração do IROA, Ricardo Silva,
com o propósito de consertar estratégias para a
resolução. A reunião teve uma avaliação muito
positiva tanto pelo presidente da junta como por
parte dos lavradores presentes.

Reconhecimento Eco Freguesia
A Junta de Freguesia do Pilar foi uma das freguesias vencedora na edição do ano de
2015 do concurso Eco Freguesia- Freguesia Limpa.
Mais pelo segundo ano distinguida com o certificado e bandeira no âmbito deste
concurso.

ACTIVIDADES COM O GRUPO
DE IDOSOS
Visita do Grupo de Idosos ao
Eco Parque
Dia 28 de junho O Grupo de idosos do Pilar visitou o
Ecoparque, uma visita organizada pela Junta de
Freguesia do Pilar no âmbito do concurso EcoFreguesias.

Actos de Vandalismo
Nos últimos meses temos registado, com um profundo desagrado, alguns actos de
vandalismo na freguesia, destruição de ecopontos, contentores de lixo, sinais de
transito e inscrições nas paredes são os mais comuns. Esta semana pela terceira vez
registamos o furto da madeira tratada colocada no miradouro das cumeeiras. Assim,
fica impossível trabalhar. A Freguesia é de todos e todos temos de zelar pelo bem
comum, fica o registo e o pedido aqueles que assim não o entendem para valorizar o
mais o que é nosso.

FESTAS DE NOSSA SENHORA DO PILAR
Programa das festas
Participação no “Dia dos Avós”
O Grupo de Idosos participou no “Dia dos Avós 2016”
no dia 26 de julho no Salão Multiusosde S. Sebastião,
a convite da Junta de Freguesia de S. Sebastião. O
grupo com o apoio das animadoras "Cláudias",
preparou uma actividade tendo como tema
“Jogos/brincadeiras de outros tempos”, recreado no
dia do evento.

Dia 3 – Sábado
20:30 – Eucaristia
22:00 – Actuação do artista YéYé
Dia 4 – Domingo
11:00 – Eucaristia Solene
17:00 – Procissão
22:00 – Conserto Banda Filarmónica Harmonia Mosteirense
Dia 5 – Segunda-feira
16:00 – Cortejo recolha de oferendas
20:30 – Eucaristia pelos emigrantes
21:30 – Arrematações
Há Papas de carolo
Dia 6 – Terça-feira
20:30 – Eucaristia por todos os defuntos
21:15 – Arrematações e Actuação do cantor Luciano Farias
Dia 7 – Quarta-feira – Encerramento das festas
21:00 – Arrematações e sorteio de rifas
22:00 – Actuação “Banda 8 Açores”
00:00 – Despedida de Nossa Senhora do Pilar
Que a senhora do Pilar derrame sobre nós as suas bênçãos.
Visite-nos em:
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