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A freguesia onde vivemos
Requalificação da Grota da
Areia Avança em 2014
No passado dia 4 de Fevereiro o executivo da Junta de
Freguesia do Pilar reuniu com a Dr.ª Dina Medeiros,
Diretora dos Serviços dos Recursos Hídricos. A reunião
teve como objetivo principal o esclarecimento sobre a
intervenção daquela entidade, na freguesia, no âmbito
da requalificação de todo o veio de água desde a Casa
Telhada de cima até à Grota da Areia. Na apresentação
do projeto da empreitada que visa a proteção das
moradias com a construção de muros de gabiões e betão
ciclópico minimizando os riscos de cheias e de erosão
hídrica, ficou assente que a mesma deverá arrancar no
3.º trimestre deste ano, dado que processo está pronto a
ser lançado a concurso publico aguardando-se, apenas,
aprovação de financiamento de fundos comunitários.
O projeto abrange, igualmente, a execução uma nova
passagem hidráulica sob a Rua Direita,
convenientemente dimensionada para abarcar os
caudais esperados.

Executivo da Junta reúne com o
Senhor Diretor Regional da
Habitação

No âmbito do ciclo de reuniões que o executivo da JF
tem vindo a fazer com diversas entidades, no passado
dia 10 de fevereiro, reuniram com o Senhor Diretor
Regional da Habitação Dr. Carlos Faias. Esta reunião
serviu, para apresentação de cumprimentos e troca de
contatos, bem como para discussão sobre as possíveis
intervenções desta direção regional na nossa freguesia.
O senhor diretor regional mostrou uma grande abertura
e interesse para ajudar o executivo na resolução de
alguns problemas habitacionais. Ficou assente que
dentro de algum tempo, através desta entidade, deverá
arrancar na freguesia a intervenção numa habitação que
carece de arranjos urgentes para que a família tenha
condições de habitabilidade razoáveis. A fiscalização e
orientação desta intervenção ficará a cargo da junta de
freguesia. Está, igualmente, a ser preparado o processo
de reabilitação da casa da canada da cova, propriedade
da JF, para realojamento de uma família carenciada. Este
processo estava em análise, desde o ultimo mandato, na
divisão social da câmara municipal, cujo parecer foi
recentemente indeferido.

Ações Sociais na nossa freguesia
A ação Social é uma preocupação constante da Junta de
Freguesia. Estrutura-se através de relações de cooperação
e parceria com organizações e instituições. Toda a
intervenção social é pensada em função dos problemas,
das necessidades e dos recursos na comunidade local.
Neste contexto, a Junta tem vindo a equacionar e a
implementar, em articulação com entidades, serviços e
organizações de solidariedade social, diversas respostas e
projetos de intervenção social.
A Junta de Freguesia continua com a colaboração na
distribuição de refeições confecionadas e cabazes de
alimentos a pessoas comprovadamente carenciadas. No
mês de Fevereiro, por iniciativa do Clube de Jovens Reviver
e com a colaboração da junta foi efetuado um pedido de
alimentos e donativos financeiros a serem atribuídos a uma
família que se encontra numa situação muito critica. Todos
os bens recolhidos foram devidamente selecionados e
estão a racionados com a orientação da organização do
clube e da junta de freguesia. Os bens não foram entregues
de uma só vez, estão a ser entregues conforme a
necessidade desta família. Em relação ao apoio financeiro
este destinou-se principalmente para liquidação de valores
que se encontravam pendentes referentes a consumos
básicos, tais como Luz e Água. Esta ação foi um secesso, em
termos de colaboração e contribuições o que vem mais
uma vez mostrar a capacidade de interajuda e o espirito de
solidariedade de cada um dos habitantes da nossa
Freguesia. O executivo da Junta quer deixar publico o
respeitoso agradecimento a todos os que contribuíram.
Ainda no âmbito social esta Junta tem encaminhado alguns
processos de situações, também críticas e que carecem de
intervenção urgente a entidades com responsabilidade
social. Estes processos passam por ajudas no que respeita
ao pagamento de medicamentos e outros considerados
prioritários

Datas de entrega IRS em 2014
(rendimentos de 2013)
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Novo horário de
atendimento dos serviços
administrativos da Junta
de Freguesia

A Admissão de pessoal ao
abrigo do programa
RECUPERAR permitiu à
junta de freguesia
garantir à população
apoio administrativo
durante um período mais
alargado, todos os dias da

1ª Fase - 1 a 31 de Março de 2014, para rendimentos das
categorias A e H;
2ª Fase - 1 a 30 de Abril de 2014, para os restantes
rendimentos.

atendimento com o

Entrega via internet

das 20h às 22h.

Os serviços administrativos da junta de freguesia,
estão ao dispor da população

achares interessantes

nosso trabalho será sempre em prol do nosso povo...”

semana, sendo que o

Não esquecer que para entrega via Internet deverão solicitar à
AT a respetiva senha de acesso.

Participa na próxima edição do INFOPILAR, com assuntos que

“Prometemos arregaçar as mangas e estamos a cumprir... o

Entregas em papel

1ª Fase - 1 a 30 de Abril de 2014, para rendimentos das
categorias A e H;
2ª Fase - 1 de Maio a 31 de Maio de 2014, para os restantes
rendimentos

Deixe as suas sugestões e reclamações na Caixa
criada para o efeito, na sede da Junta, a sua
opinião fará com que o nosso trabalho vá ao
encontro da satisfação de cada um.

Edição n.º 4 – Fevereiro/Março/Abril 2014

executivo mantém-se
todas as quartas feiras

Todos os dias das
9h00 às 12h00 das
14h00 às 15h00 e das
15h45 às 17h00

Junta de Freguesia do Pilar
submete candidatura ao programa
RECUPERAR
Aproveitando a abertura do novo período de candidaturas do programa
RECUPERAR a junta de freguesia do Pilar, pela primeira vez, candidatou-se ao
programa, possibilitando a criação de 7 postos de trabalho na freguesia.
Esta medida possibilita o reforço da atividade da junta e a sua intervenção em
várias áreas, nomeadamente no ambiente, cujos recursos habituais não eram
suficientes nem eficazes para o fazer.
Por um lado esta candidatura contribuiu para a criação de oportunidade de
empregabilidade na freguesia, concretizando e desenvolvendo atividades de
interesse coletivo.
O programa RECUPERAR, lançado pelo Governo Regional dos Açores, pretende
apoiar a inserção profissional das pessoas inscritas há mais de quatro meses nas
agências de qualificação e emprego e que se encontram numa situação de
desemprego e não aufiram subsídio de desemprego ou que, entretanto tenham
perdido o respetivo subsidio.
O apoio a atribuir aos destinatários do programa é igual ao salário mínimo
regional majorado em função da qualificação dos desempregados, cabe, neste
caso, à junta de freguesia o pagamento mensal da respetiva contribuição para a
segurança social.
O programa tem a duração inicial de seis meses podendo ser prorrogado caso
seja do interesse da entidade promotora.
A candidatura ao programa RECUPERAR vai de encontro com a preocupação que
o atual executivo da junta tem em minimizar as dificuldades do dia-a-dia dos
seus conterrâneos.

Aconteceu no passado dia 5 de
Fevereiro

Visita Comitiva Serviços Florestais
Em reunião com a Sr.ª Diretora dos Serviços Florestais Dr.ª
Anabela Isidoro, foi endereçado pelo executivo da junta
um convite para visitar a freguesia. No passado dia 5 de
Fevereiro, fez-se representar por uma comitiva. Foi,
previamente solicitado a presença dos lavradores para que
expusessem algumas das suas preocupações no âmbito das
competências desta direção regional, infelizmente a
adesão não foi a melhor o que não invalidou a conversa
informal com alguns dos que apareceram.
Após esta conversa foi efetuada uma visita às frentes de
trabalho a decorrer e diversos caminhos agrícolas e rurais
de toda a freguesia. Dado que a pecuária é uma
importante atividade económica, de cujo sucesso depende
das condições de trabalho dos empresários agrícolas e
atendendo ao rigoroso Inverno último, com níveis de
precipitação históricos que provocaram enormes estragos
nos caminhos agrícola e rurais, entendeu-se ser o
momento apropriado para a realização dessa visita, de
forma a inteirarem-se do andamento dos trabalhos.
Da passagem pelos caminhos rurais da freguesia, foi
possível constatar que a maioria se encontra com o piso
regularizado e perfeitamente transitável, estando a
decorrer atualmente a colocação de cascalho em alguns
deles.
A comitiva congratulou-se ainda pela excelente
colaboração da junta de freguesia na limpeza e
conservação dos caminhos que têm vindo a fazer.
Por parte desta equipa tivemos grande abertura para a
concretização de vários projetos, nomeadamente no que
se refere à limpeza, manutenção e florestação.

Jantar Angariação de Fundos
Igreja Nossa Senhora do Pilar
No próximo dia 26 de abril, pelas 20h00, irá realizar-se
um jantar de angariação de fundos para a compra de um
novo órgão para a nossa Igreja. Será um serão diferente,
animado e acompanhado pela Banda Harmonia
Mosteirense. Faço um apelo à participação de todos. É
verdade que o dinheiro é necessário para o nosso
objetivo, mas o mais importante é o convívio e a amizade
entre todos. Os Bilhetes estão à venda junto dos
membros da nossa comissão da Igreja. São 7,50€ para
adultos e 3,00€ para as crianças dos 3 aos 10 anos.
Contamos contigo! Pe. Miguel Tavares

Junta de Freguesia promoveu
“Desfile Carnavalesco”
Este ano na tentativa de levar às ruas da nossa freguesia um
pouco da alegria contagiante do carnaval a JF promoveu um
desfile, com convite endereçando a toda a população. O
desfile percorreu as principais ruas da freguesia e terminou no
Centro Cívico com um convívio e um lanche oferecido pela JF
onde não faltaram as malassadas. A TODOS OS
PARTICIPANTES O NOSSO MUITO OBRIGADO!!!

Assembleia de freguesia reúne em
sessão extraordinária
Em preparação da reunião de assembleia municipal do dia
19 de Fevereiro a JF reuniu com o Dr. Pedro Furtado,
vereador da câmara municipal de ponta delgada. Esta
reunião teve como mote principal a transferência de
competências para as juntas de freguesia e análise das
necessidades atuais.
Os documentos protocolares analisados deverão ser
assinados em breve, formalizando assim, o apoio
financeiro da câmara municipal à freguesia. Sendo que
estes documentos necessitam de análise, retificação e
aprovação da assembleia de freguesia, a JF requereu junto
da senhora presidente da assembleia, a convocação dos
membros para uma reunião extraordinária.
Na data prevista para a sua realização, a ausência de dois
membros da oposição e a apresentação de voto de
protesto, pelo fato de terem recebido as convocatórias
fora do prazo, foi a razão para que a sessão fosse adiada.
O erro de prazo foi assumido e justificado pela pretensão
de antecipar a formalização dos documentos, afim das
transferências das verbas, serem feitas o mais breve
possível, evitando mais demoras que têm efeitos
significativos na gestão da freguesia.
Em resposta ao voto de protesto da oposição, a sessão foi
encerrada e foram efetuadas novas convocatórias desta
feita para o dia 06 de Março.

Baile Sénior – Coliseu
O Coliseu Micaelense, mais uma vez, abriu as suas portas
no dia 16 de fevereiro a cerca de 1.000 idosos de todo o
Concelho de Ponta Delgada para o Baile Sénior, que serviu
para assinalar o Carnaval.
Organizado pela Câmara Municipal, este baile destinou-se
aos idosos de todas as freguesias do Concelho. Como
manda a tradição do Coliseu Micaelense, para o baile os
idosos fizeram-se acompanhar pela sua respetiva cesta
com farnel, cuja sua decoração foi sujeita a votação.
Foi ainda atribuído um prémio à melhor fantasia e como
não há baile sem um bom pé de dança, o melhor par de
dançarinos também foi distinguido numa tarde muito
animada. O Grupo de idosos do Pilar da Bretanha também
esteve presente acompanhado pelo presidente da junta
de freguesia.

Desde a tomada de posse desta junta de freguesia é sabido
que uma das preocupações do executivo é a segurança das
crianças, no transporte efetuado para a escola e da escola
para casa. Como forma de prevenção e para proporcionar
aos pais e às crianças uma maior segurança e conforto, a
junta dispensou a funcionária, que está a prestar serviços
administrativos, para acompanhamento deste transporte.
Esta será responsável pela entrada e saída das crianças da
carrinha e pelo acondicionamento das mesmas no interior,
certificando-se que são cumpridas todas as normas de
segurança neste tipo de transporte.
Face a este a esta decisão, foi necessário o ajuste do
horário de atendimento administrativo na junta. Sendo
que ficará reservado no período da manhã o horário das
8h30 às 9h00 e no período de tarde das 15h00 às 15h45
para o acompanhamento do transporte das crianças da
escola.

Mapa de Pernoitas dos Romeiros - 2014

A junta de freguesia do Pilar está a colaborar com o Governo Regional dos
Açores, na recolha e envio de informação para uma base de dados online, de
acesso universal, denominada “Roteiro das Festas do Divino Espírito Santo
Açores/Comunidades”.
Este projeto tem como objetivo principal mapear todas as comemorações
deste culto, nos Açores e nas comunidades açorianas da diáspora, não
apenas para dar a conhecer a existência e a manutenção desta tradição
secular, vivenciada por milhares de açorianas e açorianos, mas também para
promover e divulgar, em especial, junto das gerações vindouras e das
sociedades onde estão integradas, este pilar identitário dos seus
antepassados.

RECADINHOS

Transporte de crianças com
maior segurança

E heis que está a chegar! A 3.ª Edição da Feira mais doce de sempre.
Para os mais gulosos e para fazer a delícia de muitos, esta edição de uma
ideia mágica transformará o espaço reservado para o efeito numa Aldeia
de chocolate, concebida com a imaginação e bom humor dos jovens do
clube REVIVER. Dias 29 e 30 de Março com entrada livre. Um evento
para toda a família, não deixe de ir !!!

Mistério do
STOP

Pelo caráter de estranheza este acontecimento
merece notícia. Chegou à JF a informação de que
haveria um sinal de trânsito que teria sido
vandalizado e porventura desaparecido. Ora, no
cumprimento das obrigações, a JF solicitou a
reposição do mesmo. O estranho é que no dia em
que os serviços camarários vieram repor o sinal,
alguns minutos depois o sinal estava novamente
vandalizado, desta vez pelo menos tiveram a
dignidade de o deixar lá embora que no sítio menos
correto.
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O Roteiro das Festas do Espírito Santo Açores/Comunidades será um site da
internet que disponibilizará a informação histórica de cada Festa,
complementada com fotos ilustrativas da sua realização e da evolução que
tem vindo a sofrer ao longo da sua existência, os contactos das que se
encontram em plena atividade, bem como as datas de celebração deste
culto. Apelamos à colaboração de todos os que estejam ligados ao culto do
Divino Espirito Santo para disponibilização de informações sobre estas festas
que tanto caraterizam a nossa freguesia e as nossas gentes ajude-nos a dar
ao Pilar o lugar que merece e a divulgar o que de melhor se faz na freguesia.

O Worshop “Revolutions Self Defense” tem por objetivo dar a conhecer
várias técnicas de defesa pessoal recorrendo a práticas de várias lutas
incluindo o karate e Kickboxing. O workshop é acreditado pelo Mestre
Vitor Bilro, fundador do departamento de defesa pessoal policial em
Portugal, e tem por instrutor Marco Pacheco, representante oficial
“DDPP” ATK Revolution Self Defense Açores. Este evento terá lugar no
dia 16 de Março das 9h às 12h30 no Centro Cívico e Cultural do Pilar. A
participação terá um custo de 5,00 EUR. Os interessados deverão
inscrever-se através dos telemóveis: 910243764 e 968603455. Participa

Pilardabretanha@gmail.com

