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Duarte Carvalho
Presidente da Junta de Freguesia

Caríssimos,
Mais um ano quase a terminar! É tempo de fazermos balanços, recordar o que
se podia ter feito e o que se fez. Recordar os que partiram e aqueles que partiram mas continuam entre nós.
É Natal !!! Uma época muito especial, de alegria, de esperança, de solidariedade e sobretudo de amor ao próximo.
Que durante o próximo ano, este espírito natalício esteja presente em todos
os lares da nossa freguesia.
Esta mensagem é extensiva a todos os filhos da terra que vivem e trabalham
em países de emigração, para eles, enviamos também uma palavra de estima e
de amizade.
Em momentos de dificuldades, como os que estamos a atravessar, os mais afetados são sempre os mais pobres, os desempregados e é, especialmente, com
estes que nos devemos solidarizar.
Em meu nome pessoal e do Executivo desta Junta de Freguesia desejo a todos
um Bom Natal e um Ano Novo mais justo e fraterno, com saúde e paz, na
esperança de um futuro melhor para todos.

BEM HAJAM !!
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Olinda Silva
Presidente da Assembleia de Freguesia

Caros concidadãos,
Tendo assumido as funções de Presidente de Assembleia desta Freguesia , não
posso deixar de me dirigir a todos, manifestando, desde já, a minha total disponibilidade para o diálogo, partilha e cooperação.
O valor da participação de cada um é essencial para a concretização dos objetivos a que nos propomos, tendo sempre em mente o bem das pessoas que
aqui vivem e trabalham.
Pretendo que as nossas reuniões de Assembleia sejam um lugar de direito à
opinião, à palavra, à decisão conjunta, enquadrando a nossa gestão autárquica, nos princípios de Cordialidade e Respeito Mútuo, independentemente de
qualquer cor partidária. Desejo que cada um dos membros desta Assembleia
se sintam livres e responsáveis no desempenho das suas funções.
É com convicção que afirmo que será muito gratificante conseguir ultrapassar
todos os desafios que se avizinham, através do diálogo e conjugação de esforços contínuos, pois só assim poderemos contribuir de uma forma significativa
para enriquecer o novo rumo que agora se inicia.
Apelo à compreensão e paciência de todos, para a difícil resolução de alguns
dos problemas existentes na nossa Freguesia, entendo que saber estar e saber
esperar são valores necessários e essenciais para o sucesso dos nossos projetos. Roma não se fez num dia, tal como não vamos conseguir resolver todos
os problemas num só mês de governação autárquica.
Em nome de todos os membros da Assembleia de Freguesia, remeto as mais
cordiais saudações a todos, e como não poderia deixar de ser, dada a presente
época festiva, desejo a todos um excelente Natal e um ANO NOVO, cheio de
sucessos, saúde, paz e amor !!!
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S. Martinho
A Comunidades Escolar festejou esta data como
manda a tradição. A lenda de S. Martinho esteve
presente na sala de aula bem como a história da
Maria Castanha.
A sala da Pré, elaborou coroas com símbolos
alusivos ao tema e fez cartuchos para todos os
meninos da escola. Os encarregados de educação contribuíram com as castanhas. Uma parte
das castanhas foi cozida e a outra parte, como
não podia deixar de ser, foi assada nas brasas.
Foi feita uma fogueira no espaço exterior da
escola onde os alunos saltaram com muita alegria. A música abrilhantou a festa. O sol também
marcou presença de forma radiosa.

Dia Nacional do Pijama (20 de novembro)
Comemorou-se na escola do Pilar da Bretanha o Dia Nacional do Pijama. Este dia foi comemorado a
nível nacional com o intuito de angariar fundos para crianças desfavorecidas. Por cada criança inscrita a
EDP contribui com um euro. As nossas expectativas forma agradavelmente superadas por haver mães
que se atreveram e foram levar os filhos à escola também em pijama. Todas as atividades foram desenvolvidas em pijama e respetivos peluches. A sala da Pré elaborou o livro “ O segredo dos sabonetes”,
cujo segredo era descobrir o que era a palavra A-M-O-R. As crianças trouxeram sabonetes sinalizados
com as palavras amizade, carinho e tempo. São estas as palavras que constroem a palavra amor. Fizemos uma sessão fotográfica que ficará para mais tarde recordar.
Por: Educadora Vanda Rodrigues
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CONCURSO POSTAL DE NATAL 2013
Conforme publicado na edição de Novembro, a Junta de Freguesia do Pilar da
Bretanha, numa iniciativa que visa a interação entre a comunidade escolar e a
freguesia, lançou o “Concurso Postal de Natal 2013”. Com a colaboração da
escola, este concurso consistiu na realização de desenhos, pelas nossas crianças,
alusivos à quadra natalícia. Os desenhos, selecionados foram enviados para a
gráfica e servirão para ilustrar os postais de boas festas desta autarquia. A todos
os meninos e meninas e aos professores, da nossa esola o nosso muito obrigado
!!!

Campanha “DAR NATAL”
Tal como foi divulgado, esta iniciativa
da Junta de Freguesia pretendia consciencializar as pessoas e principalmente
as crianças para a importância do ser
solidário e do contribuir.
Atendendo aos resultados da campanha, podemos dizer que conseguimos
concretizar o objetivo que nos propusemos.
Muito obrigado os que contribuíram.
Os frutos desta iniciativa vão ser entregues, durante o mês de Dezembro, à
escola do Pilar, que de certeza farão
bom uso destes brinquedos.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO
Centro Socioeducativo e
tecnológico do pilar da
bretanha

•
•
•
•
•
•
•
•

Apoio Escolar;
Elaboração de um cartaz sobre S. Martinho;
Decoração de desenhos;
Construção de bolsas para telemóvel;
Mini bloco com molas;
Visionamento de Filmes;
Jogos Lúdicos;
Participação na iniciativa Florestar Portugal;

Página 6

Iniciativa Florestar Portugal 2013
No passado dia 23 de
Novembro a AMO Portugal
plantou árvores autóctones
um pouco por todo o País,
com vista a construir upara
ma “Floresta Comum” para
todos e por várias gerações, num único dia.
A Norte Crescente em parceria com a Direção Regional dos Serviços Florestais
assumiu o papel de coordenador local.
A campanha realizou-se no
sábado, dia 24 de Novembro das 9:00 às 13:30 nas
freguesias da costa norte
do Concelho de Ponta Delgada. A nossa freguesia
não foi exceção, a Junta de
Freguesia associou-se a
esta iniciativa permitindo
plantar mais de 100 árvores
em toda a freguesia.
Esta iniciativa contou com a
colaboração de jovens da
freguesia.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE RATICIDA
O raticida cedido anualmente pela Direção Regional da Agricultura e
Desenvolvimento Rural (DRADR), da Secretaria Regional dos Recursos
Naturais, foi distribuído, pela Junta de Freguesia, durante o Mês de
Novembro para uso exclusivo da agricultura estando por isso a sua distribuição devidamente regulada pela lei.
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1.ª Reunião de Assembleia de Freguesia
A primeira reunião de
assembleia do mandato 2013/2017 e última
do ano 2013, terá
lugar no próximo dia
16.12.2013, pelas 20H
na sede da junta, com a seguinte ordem de trabalhos: Apresentação do Plano e Orçamento; Discussão e aprovação; outros assuntos de interesse para
a Freguesia e período aberto ao publico. A Assembleia de Freguesia visa a defesa dos interesses da
Freguesia e a promoção do bem estar da população de acordo com a Constituição da República. A
população tem direito a assistir às reuniões ordinárias da Assembleia de Freguesia estando-lhe
reservado um ponto próprio da ordem de trabalhos, o "Período Aberto ao Público", no qual poderão manifestar á Assembleia de Freguesia as suas
sugestões, preocupações e outras opiniões.

CAMPO JOGO DO BILRO

JF REUNE COM COLETIVIDADES

Foram iniciadas, as obras de construção do Na sequência do que esta Junta se propôs, reunir
espaço dedicado ao tradicional “Jogo do com os grupos e coletividades da freguesia de
Bilro” Estas obras, integram-se do projeto forma a apresentar cumprimentos, os novos ele“Parque Aventura,” igualmente em curso, mentos e contatos, reunimos neste último mês
que dotará a nossa freguesia de um espaço com:
dedicado essencialmente à prática de jogos
• O Atual pároco Padre Miguel Tavares;
e desporto. Em principio o espaço estará
• Direção e professores da Escola Manuel
em condições de utilização durante o mês
António Vasconcelos;
de Dezembro. Noutros tempos as diversões
• Encarregados de educação dos alunos que
populares limitavam-se muito ao “jogo do
beneficiam do transporte da carrinha da Junbilro,” que foi caindo em desuso e graças
ta de Freguesia.
ao “Arraial da Bretanha” voltou em força,
• Grupo de Idosos;
fazendo as delicias, sobretudo, dos graúdos,
• Direção da Associação Norte Crescente;
nas manhãs de domingo. Ao iniciarem as
• Direção da banda filarmónica da qual fazem
obras no campo de jogos o espaço foi
parte muitos jovens da nossa freguesia.
encerrado, proporcionando-se agora um
Tratados vários assuntos, firmamos relações diverespaço novo e em melhores condições.
sas, a iniciar de imediato e outras que se seguirão.
Cotamos continuar a realizar estas reuniões com
INICIADAS VÁRIAS AÇÕES DE LIMPEZA
os restantes grupos que têm um papel ativo na
freguesia.
Nos últimos dias do mês de Novembro iniciamos uma ação de limpeza nas Ruas, levadas
de água , caminhos secundários e manutenção de espaços, contribuindo para a prevenção e asseio da nossa freguesia.

SERVIÇO COMUNITÁRIO
Estamos a colaborar com as medidas judiciais aplicadas a alguns jovens da nossa freguesia contribuindo para o desenvolvimento de trabalhos comunitário se para a reintegração dos mesmos .
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No passado dia 10 de Novembro, os amigos e naturais da Bretanha reuniram-se em mais uma confraternização.
Mais uma vez, a festa dos amigos da Bretanha reuniu os naturais das três freguesias radicados nas terras do “tio
Sam” e outras paragens, nomeadamente no Canadá, contando ainda com uma comitiva proveniente da terra de
origem.
Estes convívios têm um significado primordial de revitalizar os laços de afetividade à terra natal permitindo o
reencontro entre velhos amigos e conterrâneos, que um dia deixaram a sua terra partindo na aventura de
melhores dias em terras distantes dos EUA, Canadá, Bermuda e até do Brasil.
Este encontro foi acima de tudo um relembrar dos tempos passados, com grande emoção e saudosismo, com
sorrisos e lágrimas, foi o recordar aquele amigo, aquele familiar ainda vivo ou falecido, viajar no tempo e relembrar os recantos deixados mas jamais esquecidos.
Uma tarde inesquecível numa jornada de saudade, que deverá continuar por anos futuros...
Infelizmente e com muita pena nossa, não nos foi possível corresponder ao convite que nos foi endereçado e
representar a nossa freguesia nesta honrosa iniciativa. Dada a proximidade entre a data de tomada de posse
desta junta e a data do evento, considerou-se não estarem reunidas as melhores condições para esta visita.
Na voz e na presença do Presidente cessante transmitimos um grande abraço do POVO DA NOSSA TERRA, deixando o nosso muito obrigado e desejando a toda a organização muito sucesso, para esta e outras iniciativas
que enalteçam o nosso povo.
Salientamos, que apesar da distância, estamos e estaremos sempre presentes e de portas abertas para receber
os nossos emigrantes que, em muito, têm contribuído para o desenvolvimento da nossa terra.
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Tradições de Natal
Por: Bibiana Andrade
Sendo os Açores um arquipélago constituído por nove ilhas, de natureza e
cultura muito diversa, as tradições de
Natal variam de ilha para ilha, num
reflexo dos costumes e de memórias
de cada povo em cada uma das ilhas.
No entanto, nestas tradições existem
traços comuns que se conservam até
hoje.
O Natal é considerado a festa da Família e da Saudade. Uma festa de caracter
religioso, em que as celebrações começam na noite do dia 24, com a missa
do Galo e terminam 12 dias depois,
com a comemoração dos reis.
Os preparativos começam logo no início do mês, altura em que se vive numa
azáfama, que se vai intensificando ao
longo dos dias na preparação da consoada e do presépio.
O presépio é sem sombra de dúvida, a marca desta época. São raras as famílias açorianas que não constroem o seu
presépio, representando, tradicionalmente, o nascimento de Jesus e a vida quotidiana. A Missa do Galo, marca a
véspera de Natal, onde à meia-noite se reúnem as famílias. Celebrada a eucaristia e o chamado “beija menino”, em
que cada pessoa presente, como forma de devoção e cortesia, beija a imagem do menino jesus, as famílias encaminham-se às suas casas para a tradicional consoada, onde não faltam as iguarias açorianas e o tradicional cozido de
bacalhau. No entanto, com o passar do tempo, novos pratos foram sendo acrescentados à ceia de Natal, alguns
trazidos do Canadá ou dos Estados Unidos pelos emigrantes.
Embora mais recente, a árvore de Natal é também tradição. Devidamente ornamentada, faz parte da maioria dos
lares açorianos na época natalícia. Apesar do tradicional pinheiro ter vindo a ser substituído pelas árvores artificiais,
muitas famílias ainda o preferem. Antigamente eram colocados junto das chaminés os sapatos para que o menino
Jesus deixasse o presente, com o correr dos tempos esta tradição foi igualmente sendo substituída pela chegada
do pai natal com os presentes, ansiosamente esperados, normalmente abertos depois da consoada.
É também tradição, na noite e no dia de Natal, as famílias e amigos juntarem-se e visitarem-se uns aos outros. As
mesas devem estar sempre postas desde a consoada até ao dia de Reis, com licores e doces tradicionais, como o
licor de tangerina e o bolo de Natal. É natural ouvir-se com frequência a expressão "o meu menino mija" que surge
como um convite e significa que esperam pela nossa visita.
O dia de Natal é marcado pelo convívio, normalmente à volta da mesa, e pelas tradicionais visitas à casa dos amigos e familiares. FELIZ NATAL!!!
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Natal da minha geração
Por: Vera Raposo
O Natal é a festa da família onde
miúdos e graúdos se juntam para
festejar o nascimento daquele que
foi o Salvador do Mundo: Jesus.
Os costumes populares, não divergem muito de país para país ou de
região para região. Incluem a troca
de presentes e postais, a Ceia de
Natal e as festas da igreja com as
músicas a propósito da época.
Na véspera do natal a azáfama é
grande com as árvores para decorar, os piscas para abrilhantar e os presépios onde
são colocadas as meias para que o Pai Natal possa deixar as suas prendinhas.
O Natal é vivido por todos, quer de uma maneira quer de outra.
Na minha infância , não muito longínqua, eram feitos grandes Presépios, que traziam
muita gente à nossa freguesia e são esses que agora aqui quero recordar:
Uma tradição implementada pelo, à época pároco Frei Luis de Sousa. O altar da igreja
era transformado numa gruta e as figuras de barro substituídas por crianças e
jovens…até mesmo o menino jesus era substituído por um bebé nascido recentemente na freguesia.
A Igreja enchia-se com o povo da nossa freguesia e de freguesias vizinhas,
vinham adorar o menino e ver a representação do “Presépio vivo”.

que

Esta tradição, tal como outras, foi-se perdendo no tempo, hoje estes presépios já não
se fazem e as figuras de carne e osso voltaram a ser substituídos bonecos de barro.
Contudo, tenho a certeza, que esses presépios serão sempre lembrados pelas pessoas que os viam e por aquelas, tal como eu, que esperavam ansiosamente por esta
época para neles participar.
Melhor do que todos os presentes por baixo da árvore de natal é a presença de uma
família feliz. Feliz Natal !!!!
Preparar o Natal que se aproxima
Por: Pe. Miguel Tavares
Estamos a viver um tempo em que nos é pedido uma nova maneira de estar na vida, com novos gestos e atitudes de
gratuidade e a sermos dom na vida dos outros.
Aproxima-se o Natal, aproxima-se a alegria da Ceia familiar, a alegria dos convívios, aproxima-se a festa das luzes e
presépios, aproxima-se a troca de presentes, que de certa forma simboliza ou é gesto do amor e amizade que sentimos uns pelos outros. Mas, tudo isto sem Jesus não tem sentido. O verdadeiro sentido da festa do Natal é Jesus Cristo!
Na próxima semana, as lojas e centros comerciais ficarão preenchidos de imensas pessoas na procura de um presente entre o "baratinho" e "uma coisa boa". Neste Natal não tenhamos como prioridade gastar dinheiro, mas gastemos
o nosso tempo e a nossa vida uns com os outros, nas nossas relações humanas, com quem cruza a sua vida com a
nossa. Que a prioridade seja esta!
Que se ofereça amor, perdão, paz, tranquilidade, alegria e comunhão.

Que o verdadeiro presente deste Natal seja o Deus Menino!
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“Dezembro molhado,
Janeiro Geado”
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O QUE FAZER EM CASO DE QUEDA DE UMA PESSOA IDOSA
O lugar mais perigoso que existe para o idoso dependente é a sua própria casa.
O local da casa onde o idoso mais sofre acidentes é na casa de banho e o horário
mais comum para quedas é o horário da madrugada.
Sempre que há uma queda, é lógico que todos nós corremos para socorrer o idoso
e, se precisar, levá-lo ao hospital, para tratar dos danos ocorridos (pancadas, hematomas e até fraturas).
Quando uma pessoa idosa sofre uma queda, algumas perguntas deverão ser respondidas de forma clara.
É a melhor maneira de fazer prevenção e não deixar que a pessoa idosa caia de novo!
Onde o idoso estava quando caiu? Qual foi o motivo da queda?
O que o idoso estava fazendo antes de cair? O idoso perdeu a consciência antes de cair?
O idoso conseguiu levantar-se sozinho depois da queda? O idoso sabe por que caiu?
É a primeira vez que o idoso caiu?
A casa do idoso é segura para ele? Há iluminação correta e a casa de banho oferece segurança?
Tem algum tipo de movimento que causa desequilíbrio no idoso?
Sentiu-se confuso ou está diferente após a queda?
As perguntas anteriores são importantes e procuram saber o que ocasionou a queda do idoso, procurando as causas possíveis do
acidente e EVITAR QUE CAIA NOVAMENTE!

Se tem dois ou mais destes sintomas faça um rastreio iridológico ou a
tradicional analise sanguínea.
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Quando o senhor jovem, a palavra lar.
idoso era utilizada? A partir de que
idade se considerava que alguém No seu tempo de jovem quem ditava
as regras da família? Quem tinha mais
tinha “Idade avançada”?
autoridade em casa?
Quando era mais novo, usava-se a palavra “velho” em vez de idoso e as pessoas Quem ponha as regras era sempre o
a partir dos 50 anos já eram considera- homem da casa, normalmente o Pai e na
sua ausência a Mãe.
dos velhas.

com todos os meus amigos principalmente os que estão fora da nossa terra.
O que espera do futuro desta freguesia?

Espero que no futuro haja mais respeito e desenvolvimento com
“conta, peso e medida” e que principalmente se trabalhe sempre para o
Acha que isso mudou nos dias de Acha que a educação das crianças e
jovens, dos dias de hoje é muito dife- bem estar de todos.
hoje?

rente dos tempos passados?
Sim, mudou muito, eu mesmo começo a
achar que as pessoas são idosas a partir Sim, sem dúvida que é muito diferente,
hoje em dia há liberdade a mais, falta de Respondido pelo:
dos 80 anos.
educação e falta de respeito. AntigaHoje em dia, por norma, as pessoas mente nem se atreviam a levantar a voz Sr. Adelino Bonifácio
deixam de trabalhar por volta dos 65 a quem quer que fosse mais velho e
anos, quando o senhor era jovem aprendiam desde miúdos a respeitar os
havia idade limite a partir da qual se outros.
deixava de trabalhar?
Acha que hoje em dia as pessoas idoAs coisas hoje em dia estão muito dife- sas são tão respeitadas como eram
rentes, antigamente só se deixava de no seu tempo? Na sua opinião o que
trabalhar em caso de doença ou mesmo mudou?
em caso de morte.
Hoje em dia, as pessoas idosas não são
Quando uma pessoa idosa adoecia e nada respeitadas e até muito criticadas.
ficava sem capacidade para tratar de Os Pais deram liberdade demais e muisi próprio, o que acontecia? Quem tos filhos fazem tudo quanto querem e
não cumprem as regras da boa educacuidava dele (a)?
ção.
As pessoas idosas quando adoeciam ou
caiam de cama eram normalmente trata- O que faz para ocupar o seu tempo
das por familiares mais próximos ou por diariamente?
parentes e em alguns casos até mesmo
por vizinhos. Normalmente os filhos Cuido dos meus animais, coelhos e galitratavam dos pais até à morte, hoje em nhas, trabalho no meu quintal plantando
dia, talvez pela pouca disponibilidade e e regando as colheitas, tenho de tudo
pela necessidade de ambos os membros no meu quintal, desde legumes à fruta.
do casal trabalharem, existem mais Faço terços nas horas vagas, há! Claro e
casos de idosos que têm de ir para um o facebook que utilizo para contatar

GENTE DA NOSSA TERRA
Adivinhem, quem É?
Esta rubrica apela às capacidades de memória visual, mental e perspicácia de cada um
Nascido no Pilar da Bretanha, casado, pai dos participantes. Envie-nos fotos de pesde duas filhas . A sua experiência de vida soas da nossa terra, pessoas antigas ou mais
traduz-se em bons momentos de trans- novas. As fotos enviadas serão publicadas
missão de sabedoria e conhecimentos da nesta rúbrica para que possam adivinhar
terra. Os nossos mais sinceros parabéns quem são. As respostas serão publicadas no
pelas suas 85 primaveras recentemente Boletim do mês seguinte. PARTICIPA!!!

Dicas:

feitas.
pilardabretanha@gmail.com

Agradece-se a colaboração de todos na próxima Edição , com
informações e assuntos que acharem interessantes.

