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Aproveitando a época que se 

aproxima, endereço-vos, em nome 

do restante executivo da Junta de 

Freguesia do Pilar esta mensagem:  

 

Findo mais um ano de trabalho, é 

tempo de refazer os planos, 

reconsiderar os equívocos e retomar 

novos caminhos, acreditando que 

temos pela frente 365 novas 

oportunidades. 

 

O simbolismo desta época faz 

ressaltar em nós os melhores gestos 

de partilha, solidariedade e afetos, 

envolvendo-nos num espirito 

fraterno que nos aquece os 

corações e é com este espírito que 

desejamos a todas as famílias umas 

festas felizes, recheadas de todos os 

ingredientes que fazem desta época 

a mais especial do ano. 

 

Boas Festas!!! 

 

Duarte Carvalho 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTAQUES DESTA EDIÇÃO: 
 
- Nota de falecimento Sr. Jaime Vasconcelos 

- Festa do Milho 

- Festa dos Sabores 

- Passeio da Memoria  

- Livro “A menina que dançou com as ondas” 

- Visita Director Regional das Obras Públicas à freguesia 

- Rubrica: “Noticias ao minuto” 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Junta-de-Freguesia-do-Pilar-da-Bretanha
https://www.facebook.com/pages/Junta-de-Freguesia-do-Pilar-da-Bretanha


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foi com profundo pesar que esta freguesia registou, no 
passado dia 8 de setembro, a morte do Sr. Jaime 
Botelho Vasconcelos.  
Jaime Botelho Vasconcelos esteve ao comando da 
extinta freguesia da Bretanha durante 13 anos, mais 
precisamente de 1980 a 1993, eleito pelo Partido 
Social Democrata. Em 1994, foi eleito presidente da 
Assembleia de Freguesia do Pilar onde permaneceu no 
cargo até 2001. 
Pela pessoa que foi e pelo trabalho desenvolvido em 
prol desta freguesia, merece o nosso mais profundo 
respeito e admiração, fica o registo da nossa 
homenagem ao homem que foi e à lembrança que nos 
deixa. 

Faleceu Jaime 

Botelho 
Vasconcelos, 

ex-presidente 
da extinta Junta 
de Freguesia da 

Bretanha 
 

“FESTA DOS SABORES” 
Por: Vanda Rodrigues (educadora) 

Á semelhança de anos anteriores, realizou-se na escola do Pilar no dia 10 
de Outubro de 2015, a Festa dos Sabores. Festa dos Sabores sim, em vez de 
Festival de Sopas! 
A alteração de nome tem uma razão de ser muito plausível. Foi lançado um 
desafio aos encarregados de educação para fazerem uns petiscos de modo 
a quebrar um pouco o que se fazia em anos anteriores. 
A aceitação foi de tal forma significativa, que houve mais petiscos do que 
sopas. Foi uma variedade incrível de sabores! A mesa parecia uma pintura 
de cores e formas que fariam inveja aos mais ilustres pintores!  
E os sabores? Podíamos comparar à mesa dos Deuses. Havia para todos os 
gostos! As sopas, de sabores divinais, aqueciam a barriga até à alma. 
Depois quem saboreou uma salada de fruta, um arroz doce ou umas papas 
de carolo para “fechar o delicioso repasto? 
Estes eventos só são possíveis, quando as pessoas trabalham em harmonia 
e parceria. E foi isso que aconteceu. Podemos agradecer a todos os 
intervenientes neste evento, não colocando ninguém em primeiro lugar 
mas sim felicitando toda a gente que participou. 
Mais eventos desta natureza nascerão, tendo a certeza que os nossos 
parceiros continuarão a andar connosco de mãos dadas e coração aberto. 
Em jeito de brincadeira séria gosto de dizer, que de vez em quando TODOS 
OS CAMINHOS VÃO DAR AO PILAR!  
 

MAIS UMA VEZ FORAM 
RECRIADAS AS NOSSAS 

TRADIÇÕES 
2.ª Edição da Festa do Milho 

Pelo segundo ano consecutivo a festa que recria todas as 
fases da apanha do milho, desde o corte das pontas, a 
apanha e o transporte das maçarocas em cestos de vimes 
para os carros de bois, transporte dos milheiros e da folha 
para o pião, foi um sucesso. Foi notório o empenho e a 
participação da população das 3 freguesias, evidenciando 
o papel importante que os homens e das mulheres de 
outrora tinham em todo o processo da apanha do milho.  
Um grande sucesso, iniciativa da Associação Norte 
Crescente, abraçada pelas Juntas de Freguesia da Ajuda, 
Remédios e Pilar e ainda pela Associação dos Fotógrafos 
Amadores dos Açores.  
O Pilar, como não poderia deixar de ser, com os seus 
tradicionais carros de bois e com o apoio incondicional de 
quem desta tradição muito sabe, este ano participou com 
a novidade do grupo folclore “Milheiros e Maçarocas do 
Pilar”, uma ideia que mostra que o PILAR é uma terra de 
talentos. 
Para o ano fica a promessa de mais uma edição da Festa 
do milho e com certeza com a nossa participação cada vez 
mais forte. 

 

“PASSEIO DA MEMÓRIA” 
Com o historiador Dr. José de Mello 

 
Decorreu no dia 26 de outubro na nossa freguesia o "Passeio 
da Memória", organizado pela Câmara Municipal de Ponta 
Delgada, através da Biblioteca Municipal Ernesto do Canto e 
em parceria com as Juntas de Freguesia do Pilar, da Ajuda e 
dos Remédios da Bretanha. O passeio cumpriu o seu objetivo, 
deu a conhecer o património cultural e identitário destas 
Freguesias através dos relatos históricos pela voz e 
conhecimentos Dr. José de Mello. 

O percurso fez-se unicamente pelos caminhos antigos da 
Bretanha, com paragens nas três igrejas paroquiais, Nossa 
Senhora do Pilar, Nossa Senhora da Ajuda e Nossa Senhora 
dos Remédios, além de contemplar manifestações de 
arquitetura doméstica. 

Os participantes tiveram ainda oportunidade de passar pelo 
solar dos Vasconcelos (casa onde nasceu e viveu o fundador 
do Açoriano Oriental – Manuel António Vasconcelos. 
Foram servidos aos participantes produtos gastronómicos 
oriundos destas localidades à responsabilidade das respetivas 
juntas de freguesia.  

 
O passeio contou com cerca de 130 participantes. 

 



 
 
 
 
 

 

“A MENINA QUE DANÇOU 
COM AS ONDAS” 

Por: Cristina Farias 
 
Na vida, conquista-se um sonho de cada vez...  Assim 
é com todas as pessoas e assim tem sido comigo. 
Costumo dizer que tenho sido abençoada por Deus 
de muitas formas diferentes e em várias áreas 
diferentes da minha vida. Tenho a sorte de trabalhar 
na área da minha formação (sempre quis trabalhar 
com crianças!); tenho uma excelente entidade 
patronal que procura sempre fazer valer os direitos 
dos seus funcionários; tenho bons amigos, 
verdadeiros anjos; tenho tido a sorte de conhecer 
pessoas –tesouro (uma pessoa-tesouro é alguém 
que, mesmo que só esteja de passagem na nossa 
vida, deixa uma marca profunda e indelével). Sou 
mesmo abençoada! 
Só faltava mesmo era vencer a cobardia que me 
habita desde que me conheço e dar este passo que 
agora estou a dar – publicar um livro! 
Assim, farta de escrever textos e histórias para 
depois colocar, cobardemente, no lixo, resolvi tentar 
enviar o meu manuscrito – “A menina que dançou 
com as ondas” - para várias editoras. Sete dias 
depois... (atenção, 7 é um número bíblico e muito 
especial para mim: a minha casa é o nº 17; o meu nº 
de telefone tem dois 7, o meu telemóvel tem um 7, o 
meu nº de Cartão de Cidadão também…e por aí 
fora!), bem, com dizia eu, sete dias depois recebi a 
resposta da Editora Chiado informando que o meu 
original possuía potencial editorial o que, no 
linguajar deles, quer dizer que tinha pernas para 
andar! 
Portanto, e após 5 meses de trabalho e 
aperfeiçoamentos (para os quais, pude contar com 
ajuda de muitos! Bem haja pelas almas boas deste 
mundo!) o livro sairá! “A menina que dançou com as 
ondas” virá a este mundo no dia 9 de janeiro de 
2016, um sábado. Se tudo correr bem, o seu 
lançamento será aqui, na nossa humilde freguesia do 
Pilar, no Centro Cívico. Bem pertinho de todos vós 
que me conhecem melhor do que ninguém! E que 
bom será poder ter rostos familiares, almas simples, 
puras e boas, sem “não me toques e salamaleques”. 
Será, deveras, estar em casa! Nesse dia, poderão 
adquirir o livro pelo preço de 12€ (prendinhas de 
Natal atrasadas!) e descobrirão que as ilustrações 
foram realizadas por um menino da casa também, o 
Roberto Almeida (Chiquinho, para os amigos!), o 
menino da Sra Maria José que faz aquele pão tão 
bom! 
A entrada é gratuita, portanto, não sejam tímidos e 
apareçam!  
Conto convosco! 
 

Núcleo PILAR – Helena Arruda 

Realizou-se no passado dia 03 de Outubro, no Centro Cívico do Pilar da Bretanha, a “ 

Sessão de Educação para a Saúde. Emergência ao Idoso no Domicilio”. Essa foi mais 

uma iniciativa do nosso grupo dirigida a todas as pessoas da freguesia que 

contactam diariamente com a população idosa, no qual foram referidos alguns 

sinais de alerta e passos a seguir em situações de emergência como engasgamento, 

queda, convulsão, entre outros. As oradoras foram as enfermeiras da nossa 

freguesia, Enf.(a) Dulce Reis e Enf.(a) Sara Pavão, às quais agradecemos pelo seu 

trabalho voluntário na elaboração, apresentação e explicações dos conteúdos 

apresentados na sessão. Um bem-haja a todos. 

 
“Dia Mundial da 

Alimentação” 
Nada como lembrar o "DIA 
MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO" e a 
sua importância, junto das 
crianças, porque as crianças de 
hoje serão os homens de 
amanhã. A Junta de Freguesia 
assinalou este dia com a entrega 
simbólica de fruta, leite e outros 
alimentos para proporcionar um 
lanche diferente num dia 
diferente. 

“Diretor das Obras Públicas em visita à 
freguesia” 

O Diretor Regional das Obras Publicas, Eng.º Bruno Pacheco, a pedido da Junta de 
Freguesia e acompanhado pelo Presidente da Junta, visitou as obras que 
decorrerem sob a responsabilidade do Governo Regional, com particular atenção 
para a requalificação da estrada regional. O Diretor Regional das Obras Públicas, 
durante a visita, salientou a importância da aposta do Governo Regional dos Açores 
no melhoramento da rede viária e dos acessos e pediu a compreensão da 
população para os constrangimentos que estes trabalhos possam causar. Explicou, 
ainda, que o atraso da obra deveu-se à anulação do primeiro concurso, por razões 
inerentes à aplicação da legislação para o sector, sendo que o novo concurso já se 
encontra em fase de lançamento. Esta intervenção insere-se num conjunto 
alargado de iniciativas que decorrem no concelho de Ponta Delgada, investimentos 
superiores a 1,2 milhões de euros.  
Durante a reunião de trabalho ficou, ainda, assente alguns projetos que poderão vir 
a ser desenvolvidos em parceria com a junta de freguesia.  

Junta de Freguesia colabora com o 
Instituto da Segurança Social dos 

Açores 
No âmbito da edificação do diagnóstico social e territorial 
da Zona Rural Norte do Concelho de Ponta Delgada, foi 
solicitada a colaboração da Junta de Freguesia para a 
recolha de dados constantes de uma Ficha de auscultação 
de diagnóstico social e territorial distribuída às forças vivas 
locais. Aos que colaboraram fica o nosso agradecimento. 
Mais de informa que as fichas foram devidamente 
encaminhadas à Dr.ª Cristina Marinho da Divisão de Ação 
Social do Instituto da Segurança Social dos Açores.  

  

 

AVISO 

PROIBIÇÃO DA APANHA DE MUSGO OU LEIVA 
A pedido da Direcção Regional do Ambiente informa-se que é PROIBIDO a colheita, 
apanha, corte, deterioração intencional da espécie vegetal designada por Leiva ou 
Musgo, nos termos do artigo 2.º do DL 316/89, de 22 de setembro.  
De forma a evitar a apanha da referida espécie vegetal, a DRA irá reforçar na época 
natalícia a vigilância e fiscalização dos locais onde a mesma se desenvolve. 
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Reunião de Assembleia 
 
No dia 18 de dezembro terá lugar na sede da junta de 
freguesia a última reunião ordinária de assembleia deste 
ano, para aprovação do Plano e Orçamento para 2016 e das 
minutas do Acordo de Execução e Contrato 
Interadministrativo de Delegação de Competências entre a 
Câmara Municipal de Ponta Delgada e a Junta de Freguesia 
do Pilar. 
O “Plano e Orçamento” logo que aprovado deverá ficar 
disponível a consulta no site da freguesia. 

Projecto Natal Solidário  

2015  
 
O Projecto de Natal, deste ano, apela ao espírito 
solidário de cada um, sob o lema "Neste Natal Mime um 
Idoso". 
As contribuições podem ser depositadas nos pontos de 
recolha até dia 20 de Dezembro.  
Às pessoas que participarem ser-lhe-á entregue uma 
senha com um número que lhe dará direito ao sorteio 
de um CABAZ DE NATAL. 
Contribua porque a Magia do Natal não tem Idade.  
 

 

 

Uma visão diferente e 
inocente da realidade 

“NOTICIAS AO MINUTO”  
Não conseguimos resistir e com a devida 
autorização, deixamos uma imagem 
inocente e diferente da realidade, da 
política atual e do mundo em geral, aos 
olhos dos meninos da escola do PILAR. 
Aqui ficam alguns exemplos das "Noticias 
ao minuto" rubrica da Educadora Vanda 
Rodrigues que tem vindo a ser publicada 
na sua página pessoal do Facebook. 
Obrigada pela partilha das Noticias ao 
Minuto. 
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“Escola de Futsal do Benfica chega à Costa 
Norte” 

Aprender a jogar futebol, com as melhores condições desportivas e pedagógicas, na 
recém chegada Escola de Futsal do Benfica já é possível para as crianças da Costa 
Norte. A Escola de Futsal do Benfica, chega à Costa Norte pelas mãos da Associação 
Norte Crescente e fará, de certeza as delicias dos jovens adeptos do Benfica. Uma 
iniciativa que tem como valores uma perspectiva social, de educação, 
desenvolvimento e promoção da inclusão juvenil, para além do desenvolvimento 
desportivo dos atletas e técnicos. 


