
Façamos de Jesus o Centro do Nosso 
Natal! 

 
 Mais um Natal se aproxima, sempre novo porque a graça de Deus 
é a única e sempre jovem novidade neste mundo.  
Natal é tempo de profunda reflexão, solidariedade, reconciliação, é 
a festa da família, de confraternização, de amor, paz, felicidade, de 
fé e esperança para o próximo ano e prosperidade para toda a 
humanidade. 
O Natal é amor, porque Deus é amor (1 Jo 4, 8). É paz, porque 
Jesus é o Príncipe da Paz (Is 6, 9).  É consolo e alegria, porque o 
Espírito Santo é o Consolador e alegria (Jo 14, 16; Gl 5, 22). 
O fundamento do Natal é Jesus Cristo feito Menino. Nada pode 
ofuscar o brilho e o esplendor do Menino na manjedoura de 
Belém...  
De Cristo, somos levados à consciência de trabalharmos por um 
mundo melhor: sem ódio, sem egoísmo, sem fome, sem violência e 
sem guerras. Sonhar o mesmo sonho que o Menino nos deixou!  
Feliz Natal!  
      
   Pe.Miguel Tavares  
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O Natal na Escola do Pilar da 
Bretanha 

 
Aproxima-se o Natal, 

a escola ganha nova vida. 
Os corações palpitam. 

E as crianças? 
E os adultos? 

Nesta quadra natalícia é um corre corre. 
Os ensaios, as danças e as canções! 

Todos são figuras principais num presépio gigante 
onde a alegria e o nervoso miudinho 

tomam conta de todos 
desde o maior ao mais pequenino! 

E os trabalhos para oferecer aos pais? 
São feitos com tanto amor 

que até os pequenos defeitos são vistos como obra de arte! 
E as sementeiras de trigo e ervilhaca 

dão um toque natalício 
misturadas com o cheiro a laranjas e maçãs do presépio. 

E o pinheiro da entrada 
com luzinhas cintilantes e enfeites de cartão pintado 

e com bolinhas de outros Natais? 
O Natal da nossa escola será sempre o nosso Natal! 

O natal da nossa escola é uma partilha de amor! 
É um hino à alegria! 

Pilar da Bretanha, 22-11-2014 
Educadora Maria Vanda Rodrigues 

É Natal...  

Natal “impõe-nos” a tolerância! Transforma-nos e faz-nos 
perceber, que vivemos efetivamente em comunidade, porque 
afinal, precisamos mesmo uns dos outros. Natal é 
fundamentalmente ESPERANÇA! Esperança renascida e sempre 
nesta quadra renovada, que desejamos seja também fortalecida e 
suficiente para invadir e contagiar, os corações dos Homens. Sem 
esquecer aqueles que tiveram de sair da nossa Terra, 
desencantados e com esvanecida esperança, desejo muito 
sinceramente que este Natal seja efetivamente tempo de 
nascimento, de ressurgimento de oportunidades de melhores 
condições, pessoais, familiares e profissionais. É pois com 
esperança, com o agradável sentimento natalício e com o desejo 
de que a vida de todos nós melhore, que em nome da Assembleia 
de Freguesia, desejo a todos um Natal sentido, com paz e saúde e, 
que o próximo ano de 2015, ilumine os Homens, para que 
possamos ter uma sociedade mais justa e humanizada.  

A todos, endereço votos de um Feliz Natal e que o novo ano de 

2015, renove em Nós a Esperança.  

Olinda Silva 
Presidente Assembleia de Freguesia 

 

PRESÉPIO 2014 
A Junta de Freguesia do Pilar, desafiou, este ano, o grupo de jovens PILARES 

VIVOS e o clube de jovens REVIVER a serem os responsáveis pela 

montagem do presépio da freguesia, deixando assim mais uma marca do 

esforço sempre presente dos nossos JOVENS ! 

O Presépio será montado no espaço de estacionamento em frente à sede 

da junta.  Os trabalhos de recorte e pinturas das imagens já começaram, 

ficando a cargo da junta todos os encargos da sua execução. Todos unidos 

na magia de Natal...  

Decoração da árvore de natal da 
junta 
A junta lançou o desafio aos lobitos e exploradores do agrupamento dos 
escuteiros da Bretanha, para que decorassem a árvore da Junta com 
materiais reciclados! O desafio foi aceite e os trabalhos devem começar em 
breve.  
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A freguesia onde vivemos  

 INFOPILAR 

Caros Pilarenses,  

 

Espero que neste Natal possamos todos no seio da 

família encontrar o conforto, a tranquilidade e 

todas as demais alegrias que estas festividades 

requerem.  

Bem sei, que as dificuldades que atravessamos e 

numa altura em que nos são exigidos muitos 

sacrifícios, não é fácil ultrapassarmos alguns 

flagelos que daí advém, mas não posso deixar de 

vos transmitir uma mensagem de esperança, de 

convicção na melhoria das condições atuais e 

confiança num futuro melhor na nossa Freguesia. 

Estamos a chegar ao final de 2014. 

É tempo de reflexão. Nesta quadra festiva do Natal, 

pessoalmente desejo que todas e todos que 

possamos vivê-la com alegria, felicidade e 

sobretudo muita paz. 

São os votos sentidos de quem representa de forma 

pró-ativa e de proximidade, a Freguesia do Pilar, 

que partilha preocupações, desejos e esperanças. 

É necessário olhar o futuro com pensamento 

positivo e valorizar a sua mudança, prosseguindo 

com muita determinação e empenho, de modo a 

construir o desenvolvimento que ambicionamos 

para a nossa Freguesia. 

A Junta do Pilar, irá desenvolver a sua atividade 

com tranquilidade e objetividade, com a ambição 

de atingir o progresso e o desenvolvimento 

sustentável que todos pretendemos, dotando 

assim, o Pilar de um modelo de qualidade de vida 

mais incluso, solidário e próspero. 

Para todos e para todas, votos sinceros de um Feliz 

Natal e que o Ano Novo de 2015 concretize os 

vossos desejos. 

 

Duarte Carvalho 

Presidente da Junta De freguesia 

 

NESTA EDIÇÃO:  
 
 - Mensagem de Natal 

 - A nossa participação na festa do milho  

 - Distribuição de refeições – Festa da padroeira 

 - Festival das Sopas 

 - Lançamento Concurso Publico – Grota da Areia 

 - Reunião com o Senhor Comandante da Policia Municipal 

 - Preservar para garantir no futuro – Centro Cívico 

 - Festa dos Bretanha 

 - Projeto Natal Solidário – 2014 

 - Natal na nossa escola 

 - Partilha uma alegria 

- Façamos de Jesus o Centro do Nosso Natal 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

RECRIADAS AS NOSSAS TRADIÇÕES  
 
No dia 5 de outubro, decorreu na vizinha freguesia da Ajuda a “Festa do 
Milho”. 
Uma festa que recriou todas as fases da apanha do milho, desde o corte 
das pontas, apanha e transporte das maçarocas em cestos de vimes para 
os carros de bois, transporte dos milheiros e transporte da folha para o 
pião. Foram notórias as encenações realizadas e evidenciado o papel 
importante que os homens e as mulheres de outrora tinham em todo o 
processo da apanha do milho. A fantástica encenação contou com a 
colaboração dos alunos da escola EBI das Capelas, dos jovens do ATL da 
Norte Crescente, do grupo de escuteiros, bem como de homens e 
mulheres mais velhos, que montaram e orientaram todo o ambiente de 
uma apanha do milho. 
Um grande sucesso, iniciativa da Associação Norte Crescente, abraçada 
pela Junta de Freguesia da ajuda e pela AFAA – Associação de Fotógrafos 
Amadores dos Açores. 
Esta iniciativa teve a colaboração das freguesias vizinhas e das suas forças 
vivas que ajudaram na animação e encenação de toda a festa. O Pilar 
esteve presente, como não poderia deixar de ser, com os seus tradicionais 
carros de bois e com apoio incondicional de quem desta tradição muito 
sabe. Durante todo o dia especialmente, foram garantidamente tiradas 
milhares de fotos, pois a vontade de registar todos os pormenores era 
muita. Um bem-haja a todos e que para o ano se repita a segunda edição 
desta Festa do Milho!! 

 

DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES 
Envolvidos no Espirito da solidariedade, no Domingo da Festa da Nossa 
Padroeira, foi decisão do executivo da Junta distribuir refeições por idosos, 
carenciados e pessoas que vivem sozinhas. Foram distribuídas 39 refeições. 
Esta iniciativa foi mais uma das muitas que este executivo tem vindo a 
promover no âmbito social.  

FESTIVAL DAS SOPAS 
A Escola do Pilar organizou o II Festival das Sopas. A Iniciativa constitui uma 
aposta valorizando a gastronomia típica da época e da freguesia. Este evento 
teve por objetivo a angariação de fundos para a escola, criando ao mesmo 
tempo sinergias, destacando-se o convívio entre os participantes, que foi de 
longe o melhor da festa. Esta iniciativa tem vindo a reunir cada vez mais 
adeptos, contando, este ano, com a participação de 17 sopas para degustação, 
todas elas bastante saborosas e apaladadas A verdade é que havia uma 
grande diversidade de sopas com excelente sabor e ótimo paladar, para todos 
os gostos. A propósito deste dia a Junta de Freguesia ofereceu à escola um 
forno elétrico que servirá para a realização de atividades com os alunos.  

 

LANÇADO CONCURSO PUBLICO PARA 
A INTERVENÇÃO NA GROTA DA AREIA 
O Concurso Publico para a intervenção no leito da Grota da Areia foi 
lançado no final de Outubro, por isso conta-se, que terminados todos os 
trâmites legais, a obra possa arrancar no primeiro trimestre de 2015. 
Lembramos que na última notícia que publicamos sobre este assunto, o 
processo aguardava a aprovação de fundos comunitários para arrancar. 
Processo entretanto concluído. Trata-se de uma empreitada de cerca de 
meio milhão de euros, com intervenções em três zonas destintas desde a 
Casa telhada até à Grota da Areia. O projeto, encontra-se em análise pelas 
empresas de construção que adquiriram o processo de concurso, a fim de 
apresentarem as respetivas propostas.  

 

REUNIÃO COM COMANDANTE DA POLICIA 
MUNICIPAL  
A pedido do Sr. Comandante da Policia Municipal, o Presidente da Junta de 
Freguesia recebeu o Comandante daquela Instituição onde abordaram 
alguns problemas de segurança na freguesia. A Policia Municipal informou a 
Junta de Freguesia que no âmbito da sua missão pretende reforçar a 
presença nas freguesias rurais, nomeadamente no Pilar. 

Dia 16 Outubro, dia Mundial da Alimentação e porque nunca é demais lembrar a 
importância de uma alimentação saudável e equilibrada, dando às frutas e 
legumes a sua rela importância como elementos essenciais nas refeições, a 
Junta de Freguesia do Pilar assinalou este dia com a entrega de fruta na nossa 
escola 

PRESERVAR PARA GARANTIR NO FUTURO 
Dia 04 de Novembro, foi feito, por parte dos Serviços da Câmara Municipal, um inventário ao equipamento 
afeto ao Centro Cívico do Pilar. Todo o equipamento, anteriormente cedido pela ação social, foi etiquetado e 
registado como pertença do Centro Cívico e a partir de hoje responsabilidade da Câmara Municipal. 
Lembramos, que o Centro Cívico é um espaço da freguesia e como tal deverá ser utilizado segundo as boas 
regras de preservação e conservação. Lembramos, ainda, que tanto o espaço como o equipamento, poderão 
ser utilizados por todos, desde que seja garantida a sua boa utilização. O Centro cívico do Pilar constitui um 
espaço com diversas valências, contribuindo, em geral, para a prossecução dos interesses próprios da 
população e das forças vivas da freguesia. Não é de todo, um espaço reservado a grupos específicos, é um 
bem para toda a comunidade. Pela importância que reveste, torna-se necessário que a gestão do mesmo seja 
efetuada com base numa relação de proximidade e confiança. Vamos preservar para garantir no futuro! 

              Uma carta ao Menino Jesus 
 
Menino Jesus, 
 

Pensei comigo… Se algumas crianças por esta altura andam a 
escrever a sua carta ao Pai Natal, porque não escrever uma carta 
ao menino jesus? 
Sei que ainda és pequenino e, talvez não saibas ler, mas senti uma 
enorme vontade de te escrever esta carta. 
É a primeira vez que te escrevo, por isso espero que me desculpes 
o mau jeito. Há muito tempo que tinha ouvido falar de ti, mas só 
este ano tomei coragem e mudei de fornecedor de sonhos. Sabes, 
eu era cliente do Pai Natal, mas ultimamente não andava muito 
satisfeita com a qualidade de serviço e atendimento. Em todo o 
caso, para uma primeira vez, vou ser muito modesta nos meus 
pedidos.  
O meu primeiro pedido nem é para mim, é para os economistas 
crescidos, gostava que lhes pusesses no sapatinho um governo da 
marca “justo” e coragem para enfrentarem os novos e modernos 
desafios.  
O segundo pedido é para todo o povo português, peço-te que 
faças do Benfica campeão, não tenhas problemas de consciência 
porque nenhum apito dourado desconfiará de ti. O terceiro 
pedido, ainda não é para mim, é para a malta da minha freguesia. 
Faz com que os dirigentes olhem para nós e nos recompensem 
com uma melhor qualidade de vida.  
Por fim, um pedido pessoal. Gostava de ter um brinquedo à séria. 
Já me fartei dos jogos na Playstation, de brincar às casinhas com 
as barbies e aos cabeleireiros. Se uns, podem divertir-se nas suas 
guerras imaginárias com submarinos, fragatas e carros de 
combate verdadeiros, porque não proporcionar o mesmo prazer 
aos portugueses comuns? Sei, que te seria difícil satisfazer dez 
milhões de desejos e, por isso, não peço um submarino só para 
mim. Mas já se for uma bimby, daquelas mais em conta, parece-
me um presente razoável. Prometo partilhar o prazer do bem 
comer e a experiência dos novos e deliciosos pratos com a 
rapaziada cá do sítio. 
Menino Jesus ajuda-nos a fazer o melhor presépio no lugar mais 
adequado da nossa vida. Bom Natal para todos !!! 
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FESTA DOS BRETANHA 
No passado dia 15 de Novembro, em Missisauga, no Canadá, os amigos e naturais da 

Bretanha reuniram-se naquela que foi a 15.ª Edição de mais uma festa dos amigos 

bretanha. Mais uma vez, reuniram os naturais das três freguesias radicados em outras 

paragens, contando ainda com a habitual comitiva proveniente da terra de origem. Estes 

convívios são acima de tudo um relembrar dos tempos passados, com grande emoção e 

saudosismo, com sorrisos e lágrimas, uma jornada de saudade, que deverá continuar por 

anos futuros... A nossa freguesia fez-se representar pelo senhor Presidente da Junta que 

transmitiu um grande abraço do POVO DA NOSSA TERRA e deixou o agradecimento e o 

desejo a toda a organização muito sucesso, para esta e outras iniciativas que enalteçam o 

nosso povo. A Freguesia ofereceu uma placa em Cristal como forma de reconhecimento 

aos nossos emigrantes pela dedicação à terra de origem. Na placa estava gravado a 

seguinte mensagem “A Junta de Freguesia do Pilar homenageia todos os seus 

conterrâneos que um dia partiram como lavradores de sonhos e ao destino chegaram 

como artífices e arquitetos de terras novas. Por toda a dedicação à terra que os viu nascer 

o nosso muito obrigado” 
  

NATAL SOLIDÁRIO 2014 
Conforme foi feito no ano passado com a campanha “Dar Natal” que se 
baseava na recolha de brinquedos, livros e material escolar, este ano o Projeto 
solidário vai de encontro com a imaginação das nossas crianças. Foi proposto 
aos pais incentivarem os seus filhos a escreverem uma carta ao Pai Natal e 
depositarem na caixa de correio, criada para o efeito, na sede da Junta. Estas 
cartas serão recolhidas pelos adultos, que acharem por bem participar, 
devendo quem a escreveu receber em troca uma prenda de natal. O objetivo é 
que todas as crianças tenham direito a uma prenda este natal nem que seja 
um simples chocolate, com a intenção de perceberem o verdadeiro sentido do 
dar e receber.  

PARTILHA UMA ALEGRIA 
De acordo com o Papa Francisco (2014:27), os Evangelhos dão-nos orientações 
muito claras acerca de como seguir Jesus e suas exigências na nossa vida. 
Citando o Papa, devemos olhar “não tanto aos amigos e vizinhos ricos, mas 
sobretudo aos pobres e aos doentes, àqueles que muitas vezes são 
desprezados e esquecidos, «àqueles que não têm como te retribuir».” 
A nossa população encontra-se envelhecida e, com o envelhecimento vem o 
isolamento social. Pretendemos criar “Pontes de Diálogo” que permitam a 
reintrodução de todos na estrutura da nossa comunidade. Pretendemos que 
os que já não podem, mas que puderam e fizeram muito outrora sejam 
representados na estrutura da nossa paróquia, mesmo que seja de um modo 
muito humilde. Queremos trazer para o templo os anseios, gritos e orações 
dos que perderam a voz nas malhas do tempo. Iniciámos, portanto, no dia 16 
de Novembro de 2014 as visitas domiciliárias a doentes, idosos e acamados. 
Levamos connosco a nossa boa vontade, a nossa juventude e uma pequena 
oração junto com uma flor.  
Por outro lado, entre os jovens tem aumentado a violência, sendo que até nas 
redes sociais o “Bullying” se tem feito sentir. A fim de sensibilizar a nossa 
população para esta situação, contatámos a APAV e, a 10 de Outubro de 2014, 
pelas 10H00 da manhã, no Centro Cívico e com o apoio da nossa Junta de 
Freguesia, foi realizada uma Ação de Sensibilização para o CyberBullying, 
presidida pela Dra Manuela Braga, psicóloga e assessora técnica da APAV-
Açores e Coordenadora do Pólo de Formação dos Açores. Esta ação contou 
com a participação de 16 pessoas. 
A acrescentar, as nossas latinhas de peditório não tardarão a aparecer pelos 
cafés da nossa freguesia. E estamos a preparar uma atividade a ser colocada 
em prática durante a Festa de Natal da Catequese, no dia 28 de Dezembro de 
2014, também para nos ajudar a angariar fundos. 
Além disso, há todo um trabalho de acompanhamento e encaminhamento de 
casos individuais que vão chegando ao núcleo. Assim como o funcionamento 
mensal do Banco de Roupas que abre ao público na última 4ª feira de cada 
mês. Este mês será na próxima 4ª feira, dia 26 de Novembro. 

Núcleo Cáritas da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar 
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Freguesia-do-Pilar-da-Bretanha 


