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“Somos tradição”

Duarte Carvalho

“Somos a tradição”
A nossa freguesia é tradição. Aqui, as festas do Divino Espirito Santo têm um sabor especial, são
vividas com uma intensidade diferente assumindo particularidades únicas. Vê-se no olhar das
pessoas a importância destas festas. O empenho e a vontade de preservar esta identidade estão
presentes na vida de cada um, que de uma forma ou de outra encontram-se ligados a estas
grandiosas festividades. Depende de nós, dar a conhecer e incutir esta tradição nos mais novos,
para que possam dar continuidade e manter as nossas tradições. Este ano, no decorrer dos
grandes impérios, Pentecostes e Santíssima Trindade, empenhamo-nos para que a nossa
freguesia chegasse mais longe, valorizando o que de melhor temos. A Associação de Fotógrafos
Amadores a convite da Associação Norte Crescente e apoio da Junta de Freguesia, com a
realização de um raid fotográfico, no sábado do império do Pentecostes, registaram imagens que
retrataram precisamente as fortes vivências do culto ao divino espirito santo na nossa freguesia.
Na semana seguinte, no sábado do império da Santíssima Trindade, recebemos uma equipa da
TVI, que registaram em reportagem transmitida no domingo no Jornal da Tarde, o cortejo dos
carros de bois e os afazeres na casa do mordomo. Foram duas iniciativas que levaram o nome da
freguesia mais longe pelas melhores razões. Aproveitando o espirito de festa, de apoio e
solidariedade social, a Junta de Freguesia do Pilar, ofereceu a 10 famílias carenciadas, da
freguesia, pensões do Divino Espírito Santo, contribuindo desta forma para a valorização das
nossas tradições e para algum conforto de algumas famílias necessitadas. No que depender de
nós “Manter a tradição”.

“Assembleia de freguesia reúne para balanço da atividade da junta”
No passado dia 4 de Julho a Assembleia de Freguesia reuniu na sede da Junta para a sessão
ordinária. Em cumprimento da ordem de trabalhos da convocatória. Foi apresentado e entregue
um exemplar a cada um dos presentes do relatório de atividade relativo ao 1.º semestre de 2014,
onde constam as atividades e projetos desenvolvidos com maior relevância para a freguesia,
destacando-se: CANDIDATURA PROGRAMA RECUPERAR; INSCRIÇÃO CONCURSO ECO FREGUESIA;
LIMPEZAS E REGULARIZAÇÃO DE CAMINHOS RURAIS; ACÇÃO SOCIAL E APOIOS; HABITAÇÃO;
OBRAS E URBANISMO.
Foi exposta a fonte de receita desta entidade nestes últimos seis meses, bem como abordados
diversos assuntos relativos às próximas atividades, tais como Aniversário da Freguesia, Participação
nas Festas do Espirito Santo em Ponta Delgada, agendamento de reunião com os moradores da
Canada da Cova, sobre o assunto dos terrenos da junta. Foi, igualmente, exposta a pretensão de dar
andamento ao processo de legalização dos símbolos hierárquicos da freguesia, processo iniciado
pelo executivo anterior, no entanto e atendendo ao fato de que neste momento será muito difícil
1obter liquidez de tesouraria para o efeito, ficou o compromisso do executivo de diligenciar junto de
algumas entidades de modo a obter apoios para o pagamento e conclusão do processo.

Caríssimos,
Findos seis meses de mandato é com enorme
satisfação que me dirijo, a todos vós. Cabe-me,
pois, fazer um balanço das atividades
desenvolvidas nestes últimos meses, bem como
elucidar-vos sobre o pulsar e anseios da nossa
freguesia. Quero deixar publico o meu
reconhecimento à minha equipa, que tem
demonstrado eficiência, honestidade e
competência em todas as atividades propostas.
Foram muitos os obstáculos, adversidades,
constrangimentos que limitaram o nosso
desempenho, mas hoje, orgulho-me de termos
superado alguns e de continuar a trabalhar
para superar outros. Primeiramente a nossa
preocupação teve por base a regularização de
operações de tesouraria e fizemo-lo,
independentemente de todos os problemas
que foram surgindo.
Desejo conseguir levar a todos vós, dia a dia,
um retrato da nossa ação norteada pelo
sentimento de bem servir e para obter o
melhor para o nosso Pilar.
Compreensivelmente, nem todo o nosso
trabalho poderá ficar refletido em palavras, no
entanto posso garantir que foi desempenado
com a melhor capacidade de gestão e
organização e que tudo fizemos para garantir a
máxima eficiência na nossa ação.
Se há hipótese de mudar o estado das coisas,
não quero deixar de dizer e de o fazer, com
base naquilo que sempre acreditei que deverá
conduzir a minha atuação política:
Responsabilização, transparência, ambição,
exigência, independência, proximidade e
dedicação ao interesse público como base de
todo o resto. No decorrer destes 6 meses, fosse
em escritos, conversas, intervenções públicas,
fosse onde fosse, sempre defendi este conjunto
de valores.
Nos tempos de crise e dificuldades como as que
atravessamos é que se vê a qualidade e o amor
à nossa terra.
O caminho a seguir é um caminho de confiança
no futuro, pois é com a mesma que contamos e
é com a mesma que vamos à luta.
Um bem-haja a todos e que o nosso trabalho
seja tão ou mais proveitoso no futuro.

Grandes Festas do Divino
Espirito Santo – Ponta
Delgada - 2014

Dia da Freguesia
10 | Julho
No passado dia 10 de Julho a nossa freguesia esteve
de parabéns pelo seu décimo segundo aniversário.
Foi celebrada uma missa de ação de graças como
forma de assinalar esta importante data para a
freguesia. A missa contou com a presença e com a
colaboração do Grupo de Jovens Pilares Vivos, Clube
de Jovens Reviver e do Grupo Coral da Paróquia,
evidenciando o melhor que a freguesia tem. Seguiuse um pequeno beberete e convívio, no salão
paroquial, oferecido pela Junta de Freguesia.

Encerramento Ano Letivo
O Encerramento do ano letivo é sempre um bom
motivo de festa para os meninos e meninas da nossa
escola, para os que continuam e para os que seguem
para uma nova escola. No dia 12 de Junho,
estevemos em festa a comemorar o fim de mais um
ano e de mais uma etapa na vida dos nossos meninos
(as). São momentos que marcam todos como os pais,
encarregados, educadores e auxiliares. A Junta de
Freguesia esteve presente e fez questão de
proporcionar a todos uma tarde diferente com pulapula e pinturas faciais, que fazem sempre as delicias
dos mais pequenos.

Pinturas da Igreja
A Junta de Freguesia do Pilar deu início, aos
trabalhos de pinturas na igreja paroquial. Os
trabalhos, entretanto iniciados, deverá continuar
durante o mês de Agosto e comtemplar o exterior a
área circundante, bem como alguns retoques no
interior. Esta iniciativa enquadra-se num conjunto de
iniciativas sociais que este executivo tem vindo a
promover na freguesia.

Junta de Freguesia renova
contratos ao abrigo do programa
RECUPERAR
Os seis colaboradores admitidos ao abrigo do
programa Recuperar renovaram o contrato com a
Junta de Freguesia, sendo o termo previsto para
Fevereiro de 2015. Com esta renovação a Junta de
Freguesia garante-lhes mais seis meses de trabalho e
o direito ao subsídio de desemprego aquando do seu
termo.

A 11ª edição das Grandes Festas do Divino Espírito
Santo de Ponta Delgada decorreu de 10 a 13 de julho
e pautou-se, como habitualmente, segundo 5 grandes
objetivos definidos pela Autarquia:
Objetivo RELIGIOSO: Culto ao Divino Espírito Santo;
Objetivo HISTÓRICO: Recuperar e manter a tradição;
Objetivo CULTURAL: Valorizar a cultura popular ;
Objetivo SOCIAL: Dinamizar a comunidade concelhia;
Objetivo TURÍSTICO: Consolidar a tradição como
cartaz/evento âncora de promoção do concelho
O programa de 2014 incluiu 25 eventos, partilhados
por grandes momentos. A nossa freguesia foi
representada no concurso de massa e pão, na
exposição das coroas e bandeiras, no cortejo
etnográfico, na procissão da coroação e ceia dos
criadores.
Foi, mais um ano a marcar a presença e o
reconhecimento nas grandes festas do Divino Espirito
Santo de Ponta Delgada.
"Mantemos a Tradição" e continuaremos a fazer por
isso. Da parte da Junta de Freguesia fica o
agradecimento pela participação de todos. Viva o
Pilar da Bretanha e as pessoas que trabalham para
que a nossa identidade continue.

2014 – Mais um projeto
OTJ
A junta de freguesia submeteu 6 projetos à
aprovação para colocação de 25 jovens ao abrigo do
programa OTLJ - 2014. No entanto, os programas na
área do Ambiente, que permitiam a colocação de 15
jovens, foram reprovados por falta de parcerias nesta
área. Das restantes, apenas conseguimos a colocação
de 5 jovens, que iniciaram o programa no dia 4 de
Julho. A seleção dos jovens esteve a cargo da Direção
Regional da Juventude e foi feita mediante a oferta
promovida por cada entidade e mediante as
respetivas candidaturas individuais dos próprios
jovens.

Vídeo promocional da freguesia
No dia 01 de Julho, decorreram as filmagens para um
vídeo promocional da nossa freguesia, com o objetivo
de dar a conhecer à população e a quem nos visita, os
pontos turísticos e culturais. Este vídeo que, também,
fará parte do espólio de ofertas com que o Município
congratulará as personalidades que visitam Ponta
Delgada, a ilha e os Açores, mostrará os vários
aspetos da cultura, gastronomia, identidade e os
espaços que tornam a freguesia única e um destino
de eleição, a conhecer. Agradecemos a todos os que
colaboraram e que se dispuseram para que fosse
possível a realização deste vídeo e de uma maneira
ou de outra, a possibilidade de proporcionar à
freguesia um dia diferente. A todos o nosso muito
Obrigado !!! Mais uma vez fica provado que a união
de esforços é o único caminho para obtermos
resultados positivos. Agradecemos especialmente à
Solange Vieira e à sua equipa pelo extraordinário
acompanhamento e desempenho do trabalho que
lhes foi proposto pela Câmara Municipal de Ponta
Delgada, a quem desde já também deixamos o nosso
agradecimento pela iniciativa.

Trabalho de embelezamento na freguesia

Rastreio Visual

Aproveitando a imaginação e a criatividade dos nossos jovens, o grupo do OTLJ
– 2014 conjuntamente com os colaboradores da Junta de Freguesia iniciaram
alguns trabalhos de embelezamento na freguesia, nomeadamente no
merendário da Ponte Nova e no miradouro das Cumeeiras. A Ação
compreendeu vários trabalhos em cana de bambu; limpeza; reposição de piso
de cascalho e pequenos arranjos.

Foi realizado no dia 22 de Julho um rastreio visual na Sede da Junta de
Freguesia do Pilar
Tratou-se de uma parceria entre a OPTIMED e a Junta de Freguesia tendo
por objetivo a despistagem de problemas visuais. Este rastreio foi
totalmente gratuito e disponível a toda a população. A adesão superou
todas as espectativas.

Pilar da Bretanha marcou presença em a
exposição de artesanato
Tal como noticiamos no boletim anterior, o Pilar marcou
presença na exposição de artesanato que teve lugar no decorrer
das “Santo Antoninas”, na freguesia de Santo António. Os
trabalhos foram expostos sobre o olhar de muitos curiosos e as
mãos destes (as) artistas enalteceram os reais valores da nossa
freguesia.

Comitiva liderada
pelo Senhor Diretor da
kkkkkkkkk
Habitação visita
moradias na nossa freguesia
kkkkkkkk
Após alguns contatos nomeadamente com o Sr. Diretor Regional da Habitação
no que respeita à intervenção desta entidade em habitações degradadas na
freguesia, foi aprovado um apoio financeiro para reabilitação de uma moradia
propriedade de uma família com problemas e dificuldades sociais e
económicas. Este processo deverá arrancar nos próximos meses. Sendo da
responsabilidade da junta a coordenação dos serviços e gestão do apoio
financeiro.
Ainda no âmbito da habitação degradada foi indeferido por parte da Câmara
Municipal o apoio solicitado para reparação da casa propriedade desta junta,
sita na canada da cova, para realojamento de uma família, processo instruído
pelo antigo executivo. De forma a podermos dar resposta o mais breve
possível a esta situação, que já se vem a arrastar a algum tempo, estamos a
preparar um novo processo de viabilidade para a Secretaria Regional da
Habitação.
kkkkkkkkk
Foi feito um levantamento, pela junta de freguesia, de outros casos que
kkkkkkkkk
carecem igualmente de intervenção, neste sentido foram efetuados vários
contatos com a Direção Regional da Habitação. Em virtude da nossa
persistência e insistência junto destes serviços, foi feita uma visita à freguesia,
nomeadamente aos casos já identificados, pelo senhor Diretor Regional da
Habitação, Dr. Carlos Faias, acompanhado por alguns técnicos. Desta visita
resultou a abertura para procedermos a várias candidaturas no âmbito da
habitação degradada.

Passeio da Catequese
Pinhal da Paz 19.06.2014
No passado sábado, dia 19 de Julho, o Núcleo de Catequese da nossa paróquia
realizou um passeio de encerramento do ano de catequese. O passeio contou com a
participação de 53 pessoas, entre elas, crianças, catequistas e pais.
O dia foi composto por caminhadas, jogos tradicionais (“Gincana”, “Lencinho”,
“Barca-barquinha”) e uma missa campal presidida pelo nosso pároco, Miguel
Tavares. O almoço foi elaborado com a colaboração de todas as famílias e
catequistas e foi composto por hambúrguer, salada e sumo. As sobremesas foram
contributo individual de cada pessoa que colaborou na medida das suas posses.
Mais uma vez, ficou provado que, com o pouco se faz o muito.
A tarde foi muito animada e cheia de diversão!
O Núcleo agradece a todos os que colaboraram!
Por: Cristina Farias
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Recolha de “Tampinhas” supera expetativas
Desde Março que a Junta de Freguesia tem vindo a recolher “tampinhas” de plástico
numa iniciativa de ajuda à Associação de Paralisia Cerebral de S. Miguel, que por
cada tonelada de plástico recolhido terá direito a um apoio técnico que poderá
incluir produtos e/ou equipamentos para prevenir, compensar, monitorizar, aliviar
ou neutralizar qualquer impedimento ou limitação à atividade física dos doentes
com paralisia cerebral. Esta recolha superou todas as expetativas conseguimos
entregar uma quantidade significativa de “tampinhas”. Vamos continuar com a
iniciativa, contamos com a vossa contribuição. – TOCA A JUNTAR PARA AJUDAR

Agrupamento de Escoteiros da Bretanha – Atividades
Por: Andreia Medeiros Rego
Chefe de Agrupamento em formação da Bretanha
O agrupamento da Bretanha conta atualmente com cerca de 19 lobitos e 9 exploradores.
De entre as muitas atividades propostas e realizadas nestes últimos meses, destacamos os
nossos primeiros acampamentos e atividades ao ar livre. No final da semana de 26 de
abril, os exploradores fizeram um acampamento na freguesia das Sete Cidades, iniciando
as atividade no sábado com a alvorada pelas 8h30 e terminando no domingo com a missa
na igreja Paroquial do Pilar, cantada pelo agrupamento. A 29 de Maio é chegada a vez dos
lobitos se porem em ação fora da sede, com um acantonamento na freguesia da ajuda.
Com início na sexta-feira, o acantonamento teve a duração de todo fim-de-semana, tendo
sido realizadas, no sábado, várias atividades pela freguesia, caminhadas, jogos de pistas,
etc. O acantonamento finalizou com a participação do agrupamento na missa de domingo,
na Igreja paroquial da Ajuda. O Mês de Junho começou com a aventura dos exploradores
na descida à Lagoa do Fogo onde foram realizadas atividades na lagoa e depois um passeio
até às Furnas. No dia 5 de julho em forma de comemoração do encerramento do ano
escutista, realizamos um churrasco na lagoa do canário, que apesar do mau tempo, foi um
dia foi muito bem passado, com grande animação, convívio, brincadeiras, jogos e
caminhadas. Foi uma excelente maneira de terminarmos este ano. A convite do grupo de
Geocaching o agrupamento teve participação na recolha de lixo e pintura dos muros no
porto da Ajuda. Apesar de termos terminado o ano escutista, vamos participar nas
procissões das 3 paróquias: Remédios, Ajuda e Pilar, e durante as festas iremos ter uma
pequena barraquinha com petiscos e jogos. Regressaremos em setembro com mais
atividades e diversão.
Durante as festas na nossa barraquinha vamos fazer novas inscrições para lobitos (6 aos 9
anos), exploradores (10 aos 14 anos), e vamos igualmente para a nova uma seção, dos
Pioneiros (15 aos 17 anos). Sempre Alerta para Servir
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