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INFOPILAR
Editorial
Nesta edição, e porque
estamos a viver as
festividades em honra do
Divino Espírito Santo,
saliento a sua
importância e a
relevância da vivência,
tão genuína, na nossa
freguesia, com a
particularidade da
envolvência de toda a
comunidade.
“Somos PILAR, somos
TRADIÇÃO” é assim que
pretendemos que nos
conheçam, uma
comunidade unida à
volta da cultura e da
tradição.
Aproveito para deixar
uma palavra amiga e de
apreço aos nossos
emigrantes, que nos
visitam por esta altura e
a todos os que, mesmo
distantes estão presentes
e mantêm uma ligação
viva às suas origens.
O Pilar da Bretanha
estará sempre de braços
abertos para os receber.
Um bem haja a todos !!!
O presidente,
Duarte Carvalho
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Eco-freguesia, Freguesia limpa 2015

Pilar novamente premiado pelo
concurso ECO-FREGUESIA
Pelo segundo ano consecutivo a nossa freguesia, foi reconhecida com o Galardão
(diploma de mérito), no âmbito do concurso “Eco-Freguesia, Freguesia Limpa″, distinção
que mais uma vez nos honra e premeia todo o esforço e reconhecimento efectuado no
passado ano de 2015, tanto pela junta de freguesia, como pela população na
implementação de boas práticas ambientais.
Iremos continuar a desenvolver actividades no âmbito deste concurso, pelo que
apelamos ao bom senso e à participação de todos, para que as boas práticas ambientais
sejam mantidas, nomeadamente no que concerne na limpeza de ruas, ribeiras,
separação de resíduos, entre outras.
Nunca é demais recordar que más condutas ambientais, como exemplo o abandono de
resíduos em locais públicos, são puníveis com coimas por parte das autoridades,
situações que não nos inibiremos de denunciar estes crimes.
Continuamos a apelar a toda a população para uma maior sensibilização no que respeita
ao tratamento do lixo e ao abandono do mesmo.
Lembramos que a Câmara Municipal possui serviços de recolha de alguns lixos
específicos, tais como a recolha de monstros e que, se por motivo de desconhecimento,
não conseguirem contactar estes serviços façam-no através da junta de freguesia.
Apelamos que não deitem lixo nas grotas nem nas bermas, não só por esta causa, mas
essencialmente para nos dar orgulho de dizer que vivemos numa freguesia limpa em que
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Serviços Florestais
Com vista a colmatar algumas lacunas na área da competência dos Serviços Florestais,
Sr.º o Presidente da Junta reuniu com a Sr.ª Directora dos Serviços Florestais, Eng.ª
Anabela Teodoro, a fim de lhe expor algumas situações que necessitam ser resolvidas na
freguesia, nomeadamente situações de limpeza e manutenção de acessos e caminhos.
A resposta foi positiva, sendo que a curto prazo será reflectida em intervenções destes
serviços, nos locais previamente identificados.

Prestação de contas – 2015
No passado dia 18 de Março, teve lugar a
reunião da Assembleia de Freguesia, cuja
ordem de trabalhos, entre outros assuntos,
contemplou a aprovação da primeira revisão
orçamental de 2016 e do relatório de gerência
2015, ambos os documentos foram aprovados
por unanimidade.
Cumprindo a obrigatoriedade legal, as contas
foram publicadas e submetidas à DROAP e ao
Tribunal de Contas, dando assim por
encerrado o ano económico de 2015.
Ambos os documentos reflectem a gestão e
as contas da freguesia, são públicos e podem
ser consultados.
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PROTOCOLO – Clínica Danefisio
No ano passado a Junta de Freguesia deu um passo ao encontro do bem-estar da população idosa do
Pilar com a formalização de um protocolo com a clinica Danefisio. Hoje, com a renovação do protocolo
vimos recordar que a Clinica Danefisio, dedica-se à prestação de cuidados de saúde nas áreas da
Medicina Física e Reabilitação, designadamente, Fisiatria, Fisioterapia e Terapia da Fala e tem vindo,
nos últimos anos, a concentrar os seus esforços na prestação de cuidados ao domicílio, fazendo da
mobilidade da sua equipa um dos atributos do serviço que presta. Este protocolo vem garantir
condições especiais aos mais idosos, com desconto considerável nas consultas e nos tratamentos em
clinica ou ao domicílio. Lembramos que para beneficiarem destas condições, deverão dirigir-se à Junta
de Freguesia onde será atestado por escrito a condição do utente que deverá apresentar o respectivo
documento na primeira consulta ou tratamento.

Fomos notícia ….

A Junta de Freguesia, tal como é habitual brindou a Escola Manuel António
Vasconcelos, quase em véspera da interrupção letiva para as férias de Pascoa, com as
tradicionais amêndoas lembrando assim uma época muito especial.

Correio dos Açores

08 de Março
Dia Internacional
da Mulher

Em tempos que já lá vão...o testemunho de quem
viveu tempos difíceis de quando a terra era um dos
únicos meios de subsistência: "Acho que já nasci na
terra"…A “tia Lurdes” conta as vivências da terra, que
espelham o quotidiano da nossa gente…

Na impossibilidade de felicitar
individualmente as mulheres
da nossa freguesia, a Junta de
Freguesia brindou as senhoras
do Grupo de Idosos,
professoras e funcionárias da
Escola, com uma flor a
lembrar o dia Internacional da
Mulher.

Açoriano Oriental
O jovem Pilarense, João Farias foi notícia na edição
do Jornal açoriano Oriental, pela sua participação no
concurso CanSat Portugal 2016, fazendo parte da
equipa ENTA Team SAT2, que levaram a Torres
Vedras o seu projecto de micro satélite.

Colaboradores colocados ao abrigo do programa
SEI
No dia 9 de maio reiniciaram as actividades os colaboradores que estiveram
desde 2014 colocados na Junta de Freguesia ao abrigo do programa
RECUPERAR. Os colaboradores foram reintegrados pelo programa SEI, uma
vez que o programa RECUPERAR não previu mais prorrogações. Com esta
reintegração, a junta de freguesia do pilar garante aos mesmos ocupação por
mais 6 meses, contribuindo, por outro lado, para a continuação dos trabalhos
de limpeza e outros, que se têm desenvolvido desde o início do programa
RECUPERAR.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE
PONTA DELGADA
Em finais de 2012 o Presidente da Câmara Municipal
de Ponta Delgada, Dr. José Manuel Bolieiro, deu
início a um processo de maior participação dos
munícipes nas deliberações do Município de Ponta
Delgada.
O Município assumiu, desta forma, uma nova
perspetiva de governação local, onde decisões sobre
planeamento e investimento municipal serão
democraticamente partilhadas com os cidadãos.
Todos os cidadãos interessados podem apresentar
propostas para o Orçamento Participativo (OP) de
2017 a partir de 17 de maio e até 17 de junho.
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Entrega IRS - 2016
Este ano, mais uma vez, a Junta de Freguesia do
Pilar disponibilizou o serviço de preenchimento
electrónico do IRS. Foram recepcionados e
entregues pelos serviços administrativos da Junta
cerca de 65 declarações de IRS. Esta iniciativa deverá
continuar nos próximos anos de forma a poder
garantir às pessoas uma maior comodidade.

Trabalhos de Limpeza e embelezamento da
Freguesia
No âmbito do plano de manutenção, conservação e embelezamento
do espaço público, a Junta de Freguesia está a proceder a
intervenções de pintura, bem como ajardinamentos em pequenas
áreas e floreiras.

Dia da Freguesia
10 | Julho
A nossa freguesia, no próximo dia 10 de Julho estará de
parabéns pelo seu décimo quarto aniversário.
Foi a 10 de Julho de 2002, que, após reunidas as condições
de viabilidade administrativa e financeira, a Assembleia
Legislativa Regional dos Açores, decretou por extinção da
antiga freguesia da Bretanha, a criação da freguesia do
Pilar, tornando assim possível a realização do, há muito
esperado, sonho que naturalmente se refletia na ambição
de mais e melhores infraestruturas, serviços e qualidade
de vida. Atualmente a freguesia caminha num novo rumo,
contudo continuamos a debater-nos com uma grande faixa
da
população
envelhecida
e
com
carências
socioeconómicas, para as quais devemos todos, no nosso
papel de cidadãos, estar atentos para não perdermos a
nossa dignidade enquanto pessoas.
Como dizia o poeta “O sonho comanda a vida”, por isso como
filhos desta terra, temos o dever de sonhar, trabalhar e exigir o
melhor para a nossa freguesia, para que o direito de viver num
lugar aprazível e com qualidade de vida, deixe de ser um sonho e
passe efetivamente a ser uma realidade.

Construção de ossários
A Junta de Freguesia do Pilar está a levar a cabo mais um projecto previsto para 2016: a construção de ossários no cemitério
da freguesia. Trata-se de um investimento proveniente da receita arrecadada da venda de sepulturas em 2015.
A obra prevê a construção de 18 ossários individuais, na parte nova do cemitério, constituída por uma estrutura de blocos e
alvenaria de tijolo, com trabalhos de execução de rebocos, pinturas e colocação de caixilharias. Este projecto vem colmatar
uma lacuna existente na freguesia.

INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
CURSO DE APLICADOR DE PRODUTOS
FITOFARMACÊUTICOS

ATENDIMENTOS AÇÃO SOCIAL
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 marcação, 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.
Próximo atendimento - Freguesia Pilar da Bretanha:
Dia 17 de Maio 9h30–12h00
Dia 21 de Junho 9h30-12h00
Dia 19 de Julho 9h30-12h00
ATENÇÃO: No mês de agosto não haverá atendimento na freguesia. Por favor contactar com a técnica a fim de
agendar atendimento noutra das freguesias. Em caso de urgência e de ausência da técnica, é favor dirigir-se ao ISSA e
solicitar atendimento com técnico(a) de plantão.

Visite-nos em:

De forma a tentar resolver o problema de muitos
produtores agrícolas que actualmente, por força
da lei em vigor, não podem adquirir nem aplicar
produtos como sulfatos, herbicidas e outros, a
Junta de Freguesia do Pilar, informa que que está
em conversações com uma entidade de formação
certificada para ministrarem o Curso de Aplicador
de Produtos Fitofarmacêuticos,na freguesia.
O curso só poderá avançar se tiver no mínimo 14
inscritos.
Os interessados deverão inscrever-se na Junta de
Freguesia.

Responsabilidade: Junta de Freguesia do Pilar
http://www.freguesiapilardabretanha.com
Tiragem: 250 exemplares
Periodicidade: Trimestral

Entrevista do Presidente da Junta do Pilar
Jornal Açoriano Oriental dia 02 de maio
Por: Luis Silva

Que medidas foram para apoiar as pessoas mais
desfavorecidas?
Temos tentado ir ao encontro de todos, pondo em prática uma política,
acima de tudo, de proximidade. A nossa maneira de responder às
dificuldades da população é esta, estar presente, conversar com as pessoas,
tentar perceber os problemas e as dificuldades, para assim poder
rapidamente dar uma resposta eficaz. É certo que muitas vezes a Junta de
Freguesia não tem os meios nem os recursos adequados, contudo
diligenciamos para que a mesma seja dada num curto espaço de tempo, quer
pela junta de freguesia ou por outra entidade competente.

Quais são os principais projectos do executivo
para a freguesia?
Há alguns projectos em mente, mas como o “segredo é a alma do negócio”
vamos deixar para os revelar a seu tempo, até porque ainda não estão
reunidas todas as condições para os por em prática, no entanto a acção desta
junta tem sido basicamente social, não ambicionamos grandes projectos de
betão, mas sim grandes projectos sociais que fixem as pessoas à freguesia.
O Ser humano é por natureza insatisfeito e por isso acho que há sempre
mudanças e projectos a serem pensados, já muito foi feito e mais havemos
de fazer, pelo menos boa vontade não nos falta, há sempre onde melhorar e
o que mudar.

Qual a colaboração com a Câmara
Municipal e o Governo Regional?

Como Caracteriza a freguesia do
Pilar da Bretanha?

Quais são os problemas desta
freguesia?

O Pilar da Bretanha é uma freguesia com um passado
muito rico e com tradições muito próprias. As festividades
em honra do divino espirito santo e a cultura do inhame é
sem dúvida a bandeira desta freguesia.
Existem outros aspectos típicos que a caracterizam, tais
como a arquitectura do património, como por exemplo a
arquitectura da igreja paroquial de Nossa Senhora do Pilar
ou a arquitectura dos triatos do Espírito Santo que
albergam a Bandeira e a Coroa dos impérios, a arquitectura
dos fontenários onde antigamente as mulheres lavavam as
roupas, ou ainda a tradicional arquitectura das casas com a
particularidade de manter em anexo um granel típico de
apoio à actividade agrícola.
A Freguesia do Pilar da Bretanha conta com filhos ilustres,
tais como o jornalista Manuel António de Vasconcelos,
fundador do jornal “Açoriano Oriental”, há poucos anos
homenageado com a atribuição do seu nome à antiga
escola primária do Pilar; O médico Manuel Caetano Pereira,
que foi cônsul honorário de Portugal nos Estados Unidos da
América; o Padre Octávio Reis, o primeiro sacerdote
nascido na freguesia, que teve um papel fundamental na
investigação da história local. Esta freguesia foi ainda berço
de grandes cantadores populares que através das suas
músicas e quadras de improviso relatavam as vivências da
nossa terra.
Em traços gerais posso dizer que o Pilar da Bretanha é uma
freguesia acolhedora de tradições e costumes únicos que
se conservam até hoje, com contornos muito específicos,
onde ainda se respira o ar do campo. É um espaço onde se
sente o presente e o antigamente, mas é sobretudo uma
terra de vivências interculturais e sempre de braços
abertos para bem receber todos os que nos visitam.

Hoje em dia, os problemas são muitos, os meios são
cada vez mais escassos e as necessidades cada vez
maiores. Somos procurados pela população para
ajudarmos a resolver problemas de toda a natureza. A
gestão do dia-a-dia numa junta de freguesia é cada
vez mais uma ginástica, para a qual temos de estar
preparados não só fisicamente como acima de tudo
psicologicamente. Há dias que temos de ser médicos,
padres, mães, professores, educadores, políticos e
conselheiros ao mesmo tempo.
Como todas as freguesias enfrentamos problemas e
dificuldades, desde o flagelo do desemprego, às
carências sociais associadas a ele, à falta de habitação
para casais jovens e tantos outros problemas comuns
a tantas outras freguesias dos Açores e mesmo de
Portugal, principalmente as mais distantes dos centros
urbanos.
O Pilar da Bretanha está a perder o seu principal
recurso que são as pessoas, os sinais de desertificação
estão cada vez mais evidentes, casas fechadas e até
mesmo abandonadas.
A crise na Lavoura é também um problema,
atendendo que grande parte da população são
lavradores, que hoje vivem estrangulados, a perderem
rendimentos com o fim das quotas, quando todas as
despesas das explorações se mantêm. Torna-se um
sector muito difícil de gerir, alguns lavradores já
abandonaram o sector e outros ponderam em fazê-lo.
É um problema que tende em agravar-se e que a
longo e muito provavelmente a curto prazo poderá
significar um problema grave para esta freguesia.

Atendendo à dimensão da freguesia e ao número reduzido
de habitantes, bem como às escassas fontes de receitas
próprias as limitações financeiras são muitas, a
colaboração tanto da Câmara Municipal como do Governo
Regional é muito importante e diria mesmo, indispensável
para o desenvolvimento da freguesia.
Temos vindo a formalizar acordos/contractos de
cooperação tanto com a câmara como com o governo
regional para podermos por em prática alguns projectos,
sem estes seria impossível desenvolver fosse o que fosse.
Posso garantir que esta junta mantém óptimas relações
quer com a autarquia quer com o executivo regional, são
ambos parceiros para crescimento desta freguesia.

A freguesia tem beneficiado do
crescimento do turismo de S.
Miguel?
A Freguesia do Pilar conta já com alguns investimentos em
alojamento local, nomeadamente a Vila Pilar, assim como
alguns projectos de emigrantes e locais que têm investido
na reabilitação de habitações, vocacionando-as para o
Turismo que, aproveitando as potencialidades do
património material e imaterial do Pilar, assim como, a
posição geográfica central entre as freguesias de
Mosteiros (mar), Ginetes (saúde e bem estar), Sete
Cidades (natureza) e Ajuda da Bretanha (tradição), que
oferecem produtos distintos, mas complementares, numa
curta distância, e muito interessantes a quem nos visita,
poderá transformar o Pilar da Bretanha a médio prazo na
capital do Turismo Rural de Ponta Delgada, contando com
a colaboração do Governo Regional, dos privados e de
fundos comunitários para o efeito, e assim, permitindo
que este sector constitua uma fonte de rendimento
complementar
aos
habitantes
desta
freguesia,
normalmente dependentes da agropecuária.

Como tem sido dinamizado o
Parque Aventura?
O Parque Aventura tem funcionado até há data
sobretudo para grupos organizados, normalmente com
frequentadores de Instituições Sem Fins Lucrativos, ou
de Associações de Juventude ou Clubes Desportivos, que
a pedido, reservam a sua utilização e aproveitam a infraestrutura para passarem bons momentos de lazer, em
aventura, na freguesia do Pilar, contudo é vontade dos
promotores que esta infra-estrutura esteja estruturada
de forma a regularmente receber turistas, vontade que
esperamos, muito brevemente, seja uma realidade,
transformando esta infraestrura num equipamento
catalisador de tráfego para toda a Bretanha, e assim,
estimular os seus visitantes a melhor conhecerem as
demais valias desta zona, que tem muitas surpresas para
mostrar a quem nos visita

Ficha
técnica:
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