Junta de Freguesia do Pilar da Bretanha
Festa dos Amigos da
Bretanha | 2015
Já se encontram-se à venda, os
bilhetes para a Festa dos Amigos da
Bretanha 2015.
A venda dos bilhetes
será
exclusivamente feita nas Juntas de
Freguesia do Pilar, Ajuda e Remédios.
O custo dos bilhetes é de 15,00 por
adulto e 7,50 por criança. O prazo
limite de venda dos bilhetes será até
ao dia 15/06/2015.
O 16.º encontro dos Amigos da
Bretanha, terá lugar, este ano, no dia
25 de Julho de 2015,na freguesia dos
Remédios, com organização a cargo
de uma comissão composta por
elementos de cada uma das
freguesias.
Estes encontros têm contribuído para
a aproximação e unidade entre as
freguesias dos Remédios, Ajuda e
Pilar, e a comunidade radicada
essencialmente no Canadá, Estados
Unidos da América e Brasil,
traduzindo-se num evento de grande
importância para manter a nossa
cultura e os nossos costumes vivos
junto da nossos emigrantes.

OTLJ - 2015
A Junta de Freguesia do Pilar informa que se
encontram abertas as inscrições para o Programa
OTL Jovem 2015.
As inscrições podem ser feitas a partir do portal
da Direção Regional da Juventude, até ao dia 15
de Abril de 2015.
Todos os interessados em participar depois de
fazerem a inscrição devem comunicar a sua
inscrição à Junta de Freguesia, para que, na
medida do possível, sejam enviados projetos
suficientes para assegurar os jovens inscritos,
cuja colocação depende da Direção Regional da
Juventude.

INFOPILAR

A freguesia onde vivemos

08 de Março
Dia Internacional da Mulher
Na impossibilidade de felicitar cada uma das
mulheres da nossa freguesia neste dia, a Junta
de Freguesia pensou numa iniciativa diferente
e ofereceu às senhoras do Grupo de Idosos
uma sessão de manicure que ficou a cargo da
Paula Rego a quem mais uma vez deixamos o
agradecimento
pela
disponibilidade
e
profissionalismo.

Eco-Freguesia
Mantenha a nossa freguesia limpa!
A Junta de Freguesia do Pilar, formalizou
hoje, pelo segundo ano consecutivo, a
candidatura ao concurso "ECO-FREGUESIA,
Freguesia Limpa".
O concurso ECO Freguesia, freguesia limpa é
organizado pelo Governo dos Açores,
através da Secretaria Regional dos Recursos
Naturais e pretende principalmente
reconhecer e distinguir os esforços das
juntas de freguesia que, em conjunto com
as suas populações, realizem a remoção e
entrega em destino final adequados no
espaço público da nossa freguesia. Ajudenos a limpar e a manter a limpeza na nossa
freguesia.

Executivo da Junta reúne com o Senhor Diretor da
Habitação e Diretor Regional do Ambiente
Com vista a colmatar algumas lacunas nas áreas da habitação degradada e ambiente, o
Senhor Presidente da Junta reuniu com o Dr. Carlos Faias e posteriormente com o Dr.
Hernâni Jorge, a fim de lhes expor algumas situações que necessitam ser revistas quer pela
Direção Regional da Habitação quer pela Direção Regional do Ambiente. Do ponto de vista
da junta ambas as reuniões foram bastante proveitosas e a curto prazo serão refletidas em
novas intervenções em ambas as áreas.

Obras na sede da junta
A Junta de Freguesia do Pilar, em 2014 submeteu uma candidatura para de apoio a obras de
conservação e beneficiação da sede da Junta. No âmbito deste pedido, foi concedido, este
ano, por parte da DROAP um apoio financeiro de cerca de 4.000,00 para o efeito exclusivo de
obras de conservação na sede. Estes trabalhos já se iniciaram e consistem, essencialmente, no
tratamento de paredes, revestimentos cerâmicos, tratamento de humidades e pinturas
interiores e exteriores. Foi igualmente atribuído um apoio para aquisição de mobiliário e
equipamento informático, o que nos permitiu adquirir: 1 Trituradora de papel; 1 Portátil; 1
vídeo projetor; 1 Tela de Projeção; 1 aspirador e 1 desumidificador, 1 móvel para a sala de
reuniões e 40 cadeiras para reposição na casa mortuária e sede da junta.

O Executivo da 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.

PROTOCOLO – Clínica Danefisio
No passado dia 11 de Março a Junta de Freguesia deu mais um passo ao encontro do bemestar da população idosa do Pilar com a formalização de um protocolo com a clinica
Danefisio. 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. O
quadro clínico da Danefisio, consideravelmente reforçado, é composto por doze elementos
qualificados. Este incremento de meios, quer técnicos quer humanos, tem garantido a
prestação de um serviço adaptado e adequado às múltiplas situações e diferentes
patologias. Este protocolo vem garantir condições especiais aos mais idosos, com desconto
considerável nas consultas e nos tratamentos em clinica ou ao domicílio. Para beneficiarem
destas condições, terão de se dirigir à Junta de Freguesia onde será atestado por escrito a
condição do utente que deverá apresentar o respetivo documento na primeira consulta ou
tratamento.
Siga-nos em: https://www.facebook.com/pages/Junta-de-Freguesia-do-Pilar-daResponsabilidade: Junta de Freguesia
Bretanha do Pilar
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Editorial
No início do mandato entendeu
o Executivo da Junta de
Freguesia do Pilar, que a
divulgação da atividade da
Junta era de extrema
importância para manter uma
relação de conhecimento,
clareza, transparência e
realismo.
Nesse sentido procuramos
através deste boletim trimestral
e diariamente através da nossa
página no facebook prestar
informações à população. É este
o único e exclusivo objetivo
destas publicações. Por outro
lado a utilização da rede social
facebook permite a muitos, e
de uma forma muito especial,
aos que estão distantes,
sentirem-se próximos da
freguesia que os viu nascer.
Ao longo dos últimos meses
foram muitas as atividades
realizadas pela Junta de
freguesia, no entanto nem todo
o trabalho realizado é visto,
mas como apanágio desta
junta, é desenvolvido com boa
vontade e com o desejo de
fazer mais e melhor.
Esperamos, assim, continuar a
contribuir para uma ligação
mais estreita entre os eleitos e
os nossos fregueses.

Estaremos sempre
disponíveis!
1

PARQUE AVENTURA
No final do ano passado (2014) ficou concluído o processo de registo dos terrenos do antigo campo
de futebol que se encontravam averbados a processos antigos e muito complicados. Com a
desmaterialização de todo o processo, foi possível efetuar o respetivo registo em nome da freguesia
do Pilar e desta forma obter viabilidade para a concretização do projeto Parque Aventura
apresentado a esta edilidade pela Associação Norte Crescente.
Este foi um projeto pensado e desenvolvido pela Associação que resultou de uma candidatura ao
programa PRORURAL e cuja concretização foi possível mediante a abertura e colaboração desta junta
de freguesia na resolução do processo burocrático e disponibilização do espaço.
O Parque Aventura é um parque de Atividades Lúdicas e de desportos de aventura destinado a todo
o tipo de pessoas que gostam de praticar atividades em contacto com a natureza. Este será
certamente um local para todas as idades e terá as mais variadas atividades em campo aberto,
proporcionando adrenalina, levando as pessoas a conviverem mais, a sentirem-se mais saudáveis e
bem-dispostas. No dia da sua inauguração e em conjunto com 25 parceiros, provou-se que esta
infraestrutura poderá ser a longo prazo um importante meio catalisador de pessoas para a freguesia,
sendo o seu principal objetivo a valorização do desporto ao ar livre, a promoção de hábitos de vida
saudável e acima de tudo a divulgação das potencialidades da freguesia para o turismo de natureza e
atividades em espaço rural.
A programação e gestão das atividades do parque ficarão a cargo da Associação NC, sendo que neste
momento a Junta de Freguesia não dispõe de meios humanos nem técnicos para o fazer
convenientemente, no entanto ficou salvaguardado o direito ao uso prioritário pelos habitantes da
freguesia.

Substituição de Equipamento
Urbano
Procedeu-se à substituição de algum
equipamento urbano que apresentava
algum desgaste, como por exemplo
papeleiras. Aproveitando a oportunidade
foram colocados cinzeiros em zonas de
gestão da junta, bem como bancos
exteriores, nomeadamente no exterior da
casa mortuária, centro cívico e sede da
Junta.

Reunião de Assembleia
No dia 09 de janeiro teve lugar na sede da junta de freguesia
a primeira reunião extraordinária de 2015, com a seguinte
ordem de trabalhos: apresentação, ratificação e aprovação
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, os quais
foram aprovados por todos os membros da assembleia de
freguesia.
Ao abrigo do aprovado, contamos receber da parte da
Câmara Municipal, em duodécimos, durante o ano 2015,
uma verba de € 27.161,10, 14% a menos do que o ano
anterior.

20 de Janeiro
Mais um passo na divulgação da nossa
freguesia, dos nossos costumes e tradições

4 de Fevereiro
Assinatura do Acordo e Contrato
Interadmnistrativo com a Câmara Municipal

O Jornal "Correio dos Açores" e Atlântico Expresso deram destaque ao Pilar
da Bretanha, às suas gentes, costumes, tradições e gastronomia.
A jornalista Carla Dias fez várias entrevistas pela freguesia, nomeadamente
com o Sr. Adelino Bonifácio e alguns dos membros do grupo de idosos. Mais
uma vez ficamos registados por sermos uma freguesia de raízes culturais e
tradições muito vincadas. O nosso agradecimento ao "Correio dos Açores" ao
Sr. Adelino e aos demais que participaram nesta iniciativa.

No dia 04 de Fevereiro a Junta de Freguesia assinou o acordo de
execução e contrato interadministrativo de delegação de
competências com a Câmara Municipal de Ponta Delgada. A
formalização destes protocolos permitirá à Junta de Freguesia
receber, a verba destinada ao desenvolvimento das competências
delegadas durante o ano 2015.

11 de Fevereiro
Grupo de Idosos participa no Baile Sénior – Coliseu
Micaelense

24 de Janeiro
Executivo da JF reúne com a
Proteção Civil

Em mais uma iniciativa do Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de Ponta
Delgada o Grupo de idosos do Pilar, conjuntamente com os das restantes freguesias
do Concelho, participaram no Baile Sénior de Carnaval, já tradição. Um convívio onde
reinou a boa disposição característica desta época festiva.

17 de Fevereiro – Corso de Carnaval
Com elevada participação de todos, decorreu no dia 17 de Fevereiro e de forma
muito divertida, pelo segundo ano consecutivo, o desfile de Carnaval organizado pela
Junta de Freguesia do Pilar, com a colaboração de algumas coletividades,
nomeadamente do grupo de futebol, que evidenciou importância do desporto na
comunidade. Foram, de fato, momentos muito divertidos e gratificantes.

O executivo da junta de freguesia reuniu, com os
técnicos do Serviço Regional da Proteção Civil.
O Executivo manifestou a opinião de que a
colaboração e o bom relacionamento institucional
deve ser trabalhado continuamente ao longo de todo
o ano, para que estejam reunidas as melhores
condições tendo como finalidade a atuação eficaz em
caso de emergência. Para ir de encontro a esse
objetivo, na reunião foram abordados assuntos
relacionados com o Plano de Emergência Municipal e
possíveis cenários de catástrofes e emergências. Foi
ainda reforçado o papel de cada um dos agentes
envolvidos e da sua importância. A reunião serviu
essencialmente para atualizar informações relativas às
infraestruturas da freguesia e as suas condições para
utilização em casos de força maior. É de salientar que
a autarquia disponibiliza-se para prestar todo o apoio
necessário aos vários agentes de proteção civil.

28 de Janeiro – Renovação
contratos | Colocados ao abrigo
do programa RECUPERAR
No dia 28 de janeiro foram assinadas as adendas
aos contratos dos 6 colaboradores colocados na
Junta de Freguesia ao abrigo do programa
RECUPERAR. Com esta nova renovação a junta
de freguesia do pilar garante aos mesmos
ocupação por mais 1 ano, contribuindo, por
outro lado, para a continuação dos trabalhos de
limpeza e outros, que se têm desenvolvido
desde o início do programa.

31 de Janeiro – Uma tarde bem passada na
companhia do grupo de Idosos
O Grupo de Idosos do Pilar, confraternizam em almoço de amigas e
amigos. No extraordinário convívio, esteve presente o vereador da
Câmara Municipal de Ponta Delgada, Dr. Pedro Furtado, o executivo da
Junta de Freguesia a Presidente da Assembleia de Freguesia. O grupo de
cantares às estrelas, com suas bonitas canções, animou a tarde. Grande
convívio, excelentes comidas, muita alegria e satisfação.

24 de Fevereiro
Participação na apresentação
e discussão sobre o exercício
de proteção civil “Touro 151”
A Junta de Freguesia do Pilar, no dia 24 de
Fevereiro, esteve presente no auditório do
Centro Cívico e Cultural de Santa Clara na
apresentação e discussão do Exercício de
Proteção Civil, sob a designação "Touro 151". A
sessão foi presidida pelo Sr. Presidente da
Câmara de Ponta Delgada e desenvolvida pelo
Sr. Eng.º Pedro Azevedo, responsável pelo
Serviço municipal da proteção civil.

A Junta de Freguesia do Pilar, desde o dia
19 de Fevereiro, tem disponível, na Grota
d'Agua, a todos os lavradores, um
contentor para recolha de plásticos
provenientes das respetivas explorações.
Pede-se no entanto, alguma prudência da
parte dos senhores lavradores, tendo em
conta que este contentor destina-se
EXCLUSIVAMENTE ao depósito de
plásticos
que
deverão
estar
grosseiramente limpos de terra ou restos
de produtos. O não cumprimento das
obrigações legais de depósito e
tratamento deste tipo de resíduos poderá
ser punido pela lei em vigor.

