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Grande honra para a Vila de São Sebastião

Medalha de Honra Municipal
para o Padre Coelho de Sousa
No passado dia 21 de
Fevereiro a Assembleia
Municipal de Angra do Heroísmo atribuiu por unanimidade e louvor a Medalha
de Honra Municipal ao Padre Manuel Coelho de Sousa (a título póstumo).
A atribuição de medalhas e insígnias municipais
constitui um ato de reconhecimento da Câmara
Municipal a pessoas singulares ou coletivas que
tenham contribuído para
o engrandecimento e dignificação do Município de
Angra do Heroísmo, bem
como aqueles que se elevam dos demais pelo seu
reconhecido mérito, prestígio, cargo, ação, serviços
ou contributos em prol da
Comunidade.
Segundo o Sr. Presidente da Câmara Municipal
de Angra do Heroísmo, Dr.

Álamo Meneses, signatário
desta proposta, homenagear e condecorar Coelho
de Sousa nesta altura revela-se tão cedo como se tivesse sido ontem e tão tarde como se se estivesse a
programá-la para amanhã.
Hoje nunca será cedo demais. Amanhã poderá ser
sempre demasiado tarde.

Entrevista

Tens de Vila só o nome
Diz a rir quem por ti passa...
Vive escondido na alma
O dom de Deus... e é graça...
E basta só que os teus filhos
Te queiram todo o teu bem...
Tu serás eternamente
Linda vila... a nossa mãe!
Estou cansado... A corrida
Volta à Ilha... Eis-me aqui...
Volta à Ilha... Volta à vida!
A vida que é para ti!

Prof. Álamo Meneses, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Editorial

Francisco Santos, Presidente da Junta de Freguesia
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Serviços

Pode ir à sua Junta de Freguesia para:

l Ser atendido no posto da RIAC
l Dirigir-se ao Posto de Correios (CTT)
l Obter declarações e atestados
l Certificar fotocópias
l Consultar um advogado de graça
» A primeira consulta sobre qualquer assunto é gratuita
l Ser atendido por um solicitador
» Que disponibiliza o acesso ao registo de prédios, escrituras,
elaboração de contratos, etc.
l Fazer as candidaturas de apoio à melhoria da Habitação
» Apoiar os moradores mais carenciados no restabelecimento das
condições mínimas de habitação dos seus prédios através da
candidatura a ajudas em bens e materiais
l Aderir ao programa SOS Reparações:
l Apoio aos idosos em pequenas reparações (portas, fechaduras,
eletricidade, canalização, etc.)
l Solicitar o arranjo de canadas de acesso às explorações agrícolas

» Com a cedência gratuita de inertes
l Usar os serviços de lavandaria
» A preços mais acessíveis
l Comprar revistas e jornais
l Pedir a demolição e remoção gratuita de muros, casa em ruinas
ou palheiros
l Executar, no âmbito da comissão recenseadora, as operações
de recenseamento eleitoral
l Comprar sepulturas inclusive a prestações
l Registar o seu cão ou o seu gato
l Pagar a água e luz
l Aderir ao Cartão de Idoso e Cartão 4+
l Inscrever-se em formações profissionais
l Ser atendido presencialmente pelo executivo para expor a sua
sugestão ou o seu pedido
EXISTIMOS PARA O SERVIR !

Por favor, não volte a sujar
A limpeza da Freguesia de São Sebastião
é para a Junta de Freguesia uma das nossas
principais prioridades. Estamos todos (Junta
de Freguesia, Câmara Municipal de Angra do
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Heroísmo, Direção Regional do Ambiente, Direção Regional das Obras Públicas, Tecnologia e Comunicações) a fazer um esforço para
limpar e dignificar toda a nossa freguesia. Por

favor não a torne a sujar pois como está escrito nas viaturas da nossa Santa Casa da Misericórdia “LIMPO NÃO É QUEM LIMPA MAS QUEM
NÃO SUJA”

Vida na
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Jornal da Junta de Freguesia de S. Sebastião

Prof. Álamo Meneses, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Câmara tem como prioridade encontrar
uma solução para os esgotos de S. Sebastião
Sabemos que é uma das grandes
preocupações a reabilitação da estrada da Ladeira da Ribeira Seca. Em
que fase se encontra o seu processo
de recuperação?

O processo de recuperação da
via encontra-se em execução, esperando-se o seu termo para Junho. Em simultâneo está a ser feita
uma limpeza de fundo ao leito da
ribeira, o qual tinha muitas toneladas de lixo, incluindo resíduos considerados perigosos. Infelizmente
aquela é uma das zonas mais sujas
do concelho, esperando-se agora da parte dos residentes, e dos
lavradores que têm ali terrenos, o
civismo e o respeito pela segurança de todos que o trabalho que lá
está a ser feito deve merecer. Entretanto foram alertadas as autoridades policiais e inspectivas para
manterem uma vigilância apertada naquela zona.

A zona balnear da Salga é um ex libris da Vila de São Sebastião. Verificam-se alguns problemas na altura
do Verão resultantes das condições
do bar e do estacionamento desordenado. Que solução apresenta a
CMAH para estas situações?

A Câmara tem um projecto
feito há alguns anos para requalificar aquela zona. A sua execução
foi colocada a concurso, mas não
há a certeza de ser possível obter
o necessário financiamento. Se o
projecto não puder ser executado,
serão feitas as intervenções necessárias, embora mais pequenas,
para garantir a qualidade e a segurança daquele local.

Verifica-se na zona balnear dos
Salgueiros uma ocupação indevida
do seu parque de estacionamento,
transformando-o num parque de
campismo no Verão e num bairro
clandestino de Inverno. Como podemos resolver esta questão de ordenamento do território a qual se está
a transformar numa grave questão
social?

Tal como a Salga, a zona balnear dos Salgueiros precisa de ser
requalificada e o campismo naquela zona disciplinado ou mesmo
proibido. Está a ser procurada uma
solução habitacional para uma
família ali instalada e teremos de
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repensar as estruturas públicas naquele local.

A Vila de São Sebastião é das únicas
freguesias que não dispõe de casa
mortuária. Estará previsto de alguma forma colmatar esta situação?

A Câmara Municipal não tem
entre as suas responsabilidades a
construção de casas mortuárias.
Embora possa colaborar com alguns fundos, são as Juntas de Freguesia, em geral com a colaboração do Governo, que têm vindo a
fazer esses edifícios. Tanto quanto
sei, o projecto existente é ambicioso, talvez excessivamente ambicioso. Uma solução possível será
encontrar um imóvel alternativo e
proceder à sua adaptação.

A ETAR existente em São Sebastião
encontra-se num elevado estado
de degradação e por consequência
desativada. Entretanto todo saneamento é encaminhado para o mar
sem qualquer tratamento. Está prevista alguma intervenção camarária
relativamente a este problema?

A Câmara tem entre as suas
prioridades encontrar uma solução ambientalmente adequada
para o tratamento dos esgotos da
Vila de São Sebastião. A estação
de tratamento ali existente está
totalmente destruída, tendo sido
vandalizada ao ponto de terem
roubado todos os equipamentos.
De qualquer forma, a estrutura
existente era obsoleta e de funcionalidade duvidosa, pelo que teria
de ser substituída por uma solução
mais segura e menos dispendiosa
do ponto de vista energético. Está
em curso o estudo de uma estrutura alternativa e, como consta
do programa eleitoral da Câmara,
contamos neste quadriénio ter a
questão resolvida.

Existem vários projetos na Vila pertencentes a várias instituições (Creche na antiga escola primária-projeto do centro comunitário, Lar de
idosos e Centro de dia da Santa Casa
da Misericórdia, eletrificação do jardim da casa do Povo, legalização e
obras no Clube União Sebastianense. De que forma a CMAH pode colaborar na sua concretização?

A Câmara tem-se empenhado na resolução dessas questões
e continuará a colaborar com a

Junta de Freguesia e com as instituições referidas na concretização
desses projectos. Nalguns casos já
existem passos concretos dados
que permitem antever uma solução a curto prazo. Entre esses está
o mais importante dos projectos,
o da construção do lar da Santa
Casa da Misericórdia, o qual já está
licenciado e financiado, e a creche,
projecto este que a Câmara assumiu como prioritário para financiamento.

Projetos para a freguesia
Que projetos tem a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo para a Vila de São Sebastião?

A Câmara tem como projectos mais significativos a recuperação das estradas municipais,
nomeadamente a da ladeira da Ribeira Seca, a requalificação da Salga e dos Salgueiros, o apoio aos

projectos da creche e do lar de idosos e a resolução
do problema do tratamento dos esgotos. Estamos
a viver um período em que o investimento municipal, como aliás todo o investimento público, atravessa grandes dificuldades, não sendo por isso de
esperar grandes obras.
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Fax: 295 904 345
cooperativassb@gmail.com
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exclusivas:
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E-mail:

Representações exclusivas:

Outras Representações:

Outras Representações:

A força de um grupo sólido,
dinâmico e centenário
Venha ter connosco e abra uma
conta – temos todas as soluções
financeiras
Estamos na Vila de São Sebastião desde 2004

Outras Representações:

Outras Representações:

Se quiseres um bom café
E doces bem adoçados
Podes ir mesmo a pé

À FONTE DOS NAMORADOS
Abre às 6H00 e fecha às 24H00

No mês de
50% de desconto
Em toda a confeção
295904011

Rua da fonte nº28 Vila de São Sebastião
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Produtos
de
Mercearia

Doces
e
Salgados
Por
Encomenda

Gás
Butano
Entregas
ao
Domicílio

Tudo à sua
Escolha
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Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

2014 será um ano histórico
na vida desta Instituição

» Jantar de Natal da Santa Casa da Misericórida da Vila de São Sebastião
A Santa Casa da Misericórdia da
Vila de São Sebastião, instituição
particular de solidariedade social
e sem fins lucrativos, desenvolve
o seu trabalho tendo sempre em
conta o bem-estar e a promoção
da saúde das pessoas idosas. O seu
trabalho desenvolve-se essencialmente por três valências: Centro
de Convívio, Serviço de Apoio ao
Domicilio e Centro de Dia.
Fazendo um apanhado geral
do trabalho desenvolvido até então pela instituição, salienta-se o
jantar solidário de Natal, que não
só contou com a participação de
pessoas ligadas a Santa Casa, como
também foi dirigido aos mais carenciados.
Para além do Jantar de Solida-

riedade, foi também desenvolvida a
Festa de Santo Antão e Santo Amaro no mês de Janeiro, aproveitando
essa mesma ocasião para inaugurar
a carrinha de transporte para pessoas com mobilidade reduzida, que
foi oferecida pelo Sr. Comendador
José Cardoso Romeiro e sua esposa
Dona Rita Romeiro.
Por fim, mas não menos importante, foi novamente realizado o
Bailinho de Carnaval Sénior 2014
do Centro de Convívio da instituição, com a participação não só
de utentes do Centro de Convívio,
mas com também com a participação especial de jovens que frequentam o Curso de Bandolim que
também tem vindo a ser desenvolvido pela instituição.

» Carrinha de transporte para pessoas com mobilidade reduzida

» Bailinho de Carnaval Sénior 2014 do Centro de Convívio

Construção do
Lar e Centro de Dia
A Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião,
também teve o prazer de ver
a futura obra do Lar e Centro
de Dia a entrar para a carta de
obras públicas da Região do
Açores, tendo data prevista de
inicio para Agosto do presente
ano, sendo uma obra que irá
ter uma grande importância
para toda a freguesia.

Vila
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MINI-MERCADO
De: Sandra Manuela S.T. Pereira
O melhor a servir com alegria e
boa disposição
Telm. 969 548 379 – Telf.: 295904884
Rua Direita, N.º 59 – S. Sebastião
Flores & Parreira Lda

Atalaia – Ribeirinha
9700-416 Angra Heroísmo
Telef. 295 401 280 * Fax 295 401 289 * e-mail: geral@floresparreira.com

9700 Angra do Heroísmo – Terceira- Açores

Posto de Combustíveis
de São Sebastião
Francisco Paim Ferreira Drumond
Rua da Boavista- Vila de São sebastião

Bolos,tartes,queijadas
Brigadeiros,rissois
Empadas,fofinhos etc…
295904006 -966141471
Rua do rego nº32 Vila de São Sebastião

Servimos Prato do Dia, hamburguers,
baguetes, entre outros produtos

Tel: 295 213 007

Fax: 295 217 006

Rua Dr. Sousa Meneses nº15,
9700-154 Angra Heroísmo

Café + Queijada de Leite » 1,00

Acrílicos e PVCs – Esponjas, Napas e Telas – Inox e Aços

Talho de São Sebastião
Carnes e Enchidos caseiros
15% de Desconto em compras iguais
ou superiores a 25 euros
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Casa Do Povo Da Vila De São Sebastião

A Tradição e a Esperança
Lugar comum é dizer-se que “a
tradição já não é o que era”, mas por
muita veracidade que esta expressão
contenha, sustentada nas mudanças
socio-económicas que as sociedades
enfrentam, não deixa também de ser
verdade que o espírito das tradições
de um povo se mantém sempre imutável enquanto a alma desse mesmo
povo existir.
A Vila de São Sebastião é uma
localidade rica em tradições que os
seus habitantes foram criando e moldando ao longo da sua existência,
desde o seu princípio como porto de
desembarque e berço civilizacional
da Ilha Terceira. Esta riqueza tradicional reflete-se nas instituições, independendentemente da sua área
de ação na sociedade ou até mesmo
da sua longevidade. Todas as instituições de São Sebastião mantêem o
legado das tradições da Vila.
A Casa do Povo da Vila de São
Sebastião, por inerência da sua condição de instituição sebastianense,
tem também a seu cargo o manter
de algumas condições que permitam o assegurar da continuidade
tradiconal da Vila. Ser Casa do Povo
é reúnir as condições que possam
ser exigíveis a um lugar de reúnião
para convívio social do povo. A tradição do Espírito Santo como ponto
mais alto, mas também outras tradições de agrupamento da sociedade
sebastianense, exigem um espaço
disponível para a sua realização. E
esta exigência tradicional é aquela que fez surgir o salão da Casa do
Povo e que faz com que este continue a ser mantido e recuperado
perante novos desafios e exigências
. Uma Função do Sr. Espírito Santo
pode realizar-se em qualquer lugar e
em qualquer lugar terá a benção do
Espírito, mas o brilho da tradição é
mais forte quando a Função tem lugar no salão da Casa do Povo…e isto
é exigência tradicional.
Existem outras tradições, menos
faladas do que ser um espaço para
convívio, talvez mais esquecidas por
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serem tão mais frequentes no diaa-dia, mas que também constituem
para a nossa instituição exigências
tradicionais.
O apoio social a quem necessita
dele, é uma tradição da nossa sociedade e esta tradição exige que a
Casa do Povo mantenha condições
para que nela possam haver consultas médicas e de enfermagem,
ou recolha de análises clínicas, mas
também para que se torne num polo
de auscultação de carenciados e de
distribuição de géneros alimentícios
através de um prótocolo com o Banco Alimentar Contra a Fome.
O encaminhar dos jovens é uma
tradição social, que a nós obriga à
criação de valências dinamizadoras
de desporto que permitam o enriquecer e preencher o tempo dos jovens sebastianenses, mas também a
manutenção de espaços e infraestruturas de técnicas informáticas que
permitam o desenvolvimento das
capacidades dos mesmos jovens.
A tradição pode já não ser o que
era, mas as tradições são para se manter e por isso na Casa do Povo assim
como nas outras instituições sebastianenses, todos os dias se promovem
esforços para a sua continuação pelos
tempos, como por exemplo:
- Estamos reconvertendo toda a
rede de gás na cozinha do salão da
Casa do Povo, por imposição das autoridades competentes e para estar
de acordo com as normas europeias,
estamos também construindo um espaço sanitário, junto à cozinha, com
duche e bacia para quem durante as
funções no salão nobre o queira utilizar. Estas obras foram e estão sendo
um esforço considerável para a Casa
do Povo, nestes tempos que cada vez
mais são de crise para as instituições,
mas queremos assinalar aqui o apoio
que nos foi concedido pala Junta de
Freguesia da Vila de São Sebastião e
agradecer o mesmo.
-Todos os dias os membros do
Grupo Desportivo da Casa do Povo
da Vila de São Sebastião passam

horas e percorrem kilómetros para
manter a atividade desportiva e salutar de dezenas de jovens, num esforço conjunto que é a todos os níveis
considerável.
Esperança…essa é “a última a
morrer” e por isso na Casa do Povo
da Vila de São Sebastião mantemos a
esperança da continuação futura de
todas as tradições passadas.
Não temos esperança vã, pois temos confiança não só na capacidade
institucional da Vila de São Sebastião,
mas também no espírito da Casa do
Povo e nas nossas próprias capacidades de resolução e empreendimento.
E por isso acreditamos que no futuro
oportunidades surgirão para podermos promover e melhorar, não só as
condições de continuação das tradições que hoje asseguramos, mas
também novas condições de apoio
a outras necessidades, ou tradições,
da sociedade sebastianense.
Temos esperança que algumas
das nossas necessidades mais imediatas sejam atendidas:
- A iluminação do jardim da Casa
do Povo. Um projeto que já há muito
temos tentado, mas que nestes tempos de “vacas magras” se tem manifestado um objetivo difícil. Não queremos no entanto deixar de sublinhar a
absoluta necessidade deste projeto.
- O apoio oficial ao espaço TIC,
que é um espaço fundamental e que
permite a muitos jovens e utentes
da Casa do Povo o acesso a novas
técnologias, num horário que lhes é

verdadeiramente útil e que de outro
modo não conseguiriam ter tal acesso. Mas que é um espaço que apesar
de o temos conseguido manter ativo
ininterruptamente desde a sua criação, exige um esforço considerável e
que é merecedor de apoio.
Deixamos esta pequena passagem por este meritório meio de
divulgação com um agradecimento
geral a todos os que ao longo dos
quarenta anos de existência da Casa
do Povo da Vila de São Sebastião de
algum modo ajudaram-na a desenvolver as suas atividades e a alcançar
os seus objetivos. Um especial agradecimento a todos os que fizeram
parte da estrutura da Casa do Povo, a
todas as instituições e orgãos institucionais da Vila de São Sebastião que
conosco desenvolveram e desenvolvem esforços conjuntos e a todos
que no futuro venham a ser parte
integrante desta e das outras instituições e também, um especial e merecido reconhecimento aos sócios e
amigos já falecidos desta Casa.
Ninguém duvide que os tempos
são difíceis para as instituições, mas
são nestas alturas que mais necessários são os esforços das pessoas, para
manter as intituições, todas as instituições, ativas e com vitalidade para que
estas possam cooperando entre si desenpenhar as suas naturais funções.
Só mantendo as tradições manteremos a esperança, pois só nos
lembrando de quem fomos seremos
quem queremos ser.
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Os primeiros passos do Escutismo em Portugal…
Caros leitores elegemos como
nosso primeiro artigo acerca das
raízes, que semearam o escutismo
por Portugal e a sua missão e identidade.
O CNE foi fundado em 27 de
Maio de 1923, na cidade de Braga,
pelos falecidos Arcebispo Primaz,
D. Manuel Vieira de Matos e seu
secretário, Monsenhor Dr. Avelino
Gonçalves.
Desde há muito tempo atrás
que a ideia de lançar o Escutismo
Católico, andava em mente de
muita gente.
Em 1922, em Roma, realizou-se
o Congresso Eucarístico Internacional o que levou os nossos fundadores a participarem no evento.
Tiveram a oportunidade de verificar o excelente trabalho levado a
efeito pelos Escuteiros Católicos
Italianos, o que levou D. Manuel a
perguntar ao seu secretário “não
podemos nós tê-los também lá?”.

Regressados a Braga, logo deram início aos trabalhos que levaram o Governo Civil de Braga
a aprovar a criação do “Corpo de
Scouts Católicos Portugueses”. Em
14 de Fevereiro de 1925 é aprovado pelo Decreto nº 10589 e reconhecido em 17 de Abril de 1928
pelo Bureau Internacional de Londres. Mais tarde o nome foi mudado para Corpo Nacional de Scouts
e finalmente para Corpo Nacional
de Escutas.
Embora os ataques dos inimigos fossem muitos, a verdade é
que o CNE cresceu com rapidez e
segurança. Em Fevereiro de 1925
aparece o primeiro número da
nossa revista “Flor de Lis” e em
1926, em Aljubarrota, realiza-se o I
Acampamento Nacional.
O Fundador do Escutismo, Lord
Baden-Powell, visitou Portugal Continental por duas vezes - 1929 e 1934
- e esteve na Madeira em 1930.

Quanto á sua missão do Escutismo consiste em contribuir para
a educação dos jovens, partindo
dum sistema de valores enunciado na Lei e na Promessa escutistas,
ajudando a construir um mundo
melhor, onde as pessoas se sintam
plenamente realizadas como indivíduos e desempenhem um papel
construtivo na sociedade. Isto é alcançado:
• envolvendo os jovens, ao longo dos seus anos de formação, num
processo de educação nãoformal;
• utilizando um método original, segundo o qual cada indivíduo
é o principal agente do seu próprio
desenvolvimento, para se tornar
uma pessoa autónoma, solidária,
responsável e comprometida.
• ajudando os jovens na definição de um sistema de valores
baseado em princípios espirituais,
sociais e pessoais expressos na
Promessa e na Lei.

O CNE tem atualmente cerca
de 1000 Agrupamentos em todo o
território português, com mais de
60.000 associados (entre jovens e
dirigentes), número bastante apreciável se tivermos em conta que a
sua preocupação é a qualidade e
não a quantidade.
O CNE escolheu como patrono
a figura gloriosa de D. Nun’Álvares
Pereira que, como Homem, Herói e
Santo, é para todos um exemplo a
dignificar e respeitar. Foi desta forma que a direção de Agrupamento
quis dar o seu primeiro contributo, dando a conhecer um pouco
de um movimento riquíssimo em
simbologia e valores e muito atual para a educação não formal dos
nossos jovens. Para isso, ew para
próximo número iremos continuar
esta caminhada de informação e
formação dos leitores acerca deste
movimento e em especial do Agrupamento 652 de São Sebastião.

“Felizes os pobres em espírito, porque é deles o Reino dos Céus” ( Mt 5,3)
A ação caritativa radica no reconhecimento da necessidade de
partilhar o que se recebe. Isto implica, desde logo, ter consciência
que cada um de nós tem ao seu
dispor um conjunto de bens materiais e espirituais que podem contribuir para o bem comum.
Estamos cientes do trabalho
anónimo que muitas pessoas fazem em prol do próximo. A Caridade não é exclusiva de um grupo,
nem tão pouco propriedade de
ninguém. Mas, antes de tudo uma
dádiva recebida gratuitamente.
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Importa, pois, que cada um fiel aos
ensinamentos de Cristo, faça a sua
parte.
Neste contexto, o Núcleo de
Cáritas da Vila de São Sebastião,
tem as suas portas abertas, de forma regular, acerca de ano e meio,
para receber semanalmente quem
o procura. Tendo durante o ano de
2013 entregue 280 cabazes de géneros alimentícios e 140 de roupa,
para além de outras situações que
apresentou e foram solucionadas
pela Cáritas Diocesana. É de inteira
justiça agradecer publicamente a

quantos colaboraram com as suas
ofertas para que a ação do Núcleo
fosse possível.
Apesar da dificuldade em recrutar pessoas que queiram fazer
voluntariado, o Núcleo de Cáritas
tenciona manter a sua porta aberta para de um modo ou outro acolher quem o procure. Para nós não
conta o caminho percorrido, mas a
necessidade do reencontro com a
Esperança.
Por isso fazemos um apelo à
comunidade, sobretudo, aos Cristãos para que, comprometidos na
Fé, sejam generosos para com os
mais necessitados.
A realidade social é problemática. O Estado não tem capacidade
de satisfazer todas as necessidades
emergentes da situação de crise
em que nos encontramos e, em
boa verdade, ninguém está seguro que não possa ser atingido e venha a precisar de ser ajudado.
O Papa Francisco na sua mensagem dirigida aos Jovens para
o Dia Mundial da Juventude de
2014, este ano sob o lema Felizes
os pobres em espírito, porque é
deles o Reino dos Céus, faz, entre
outros, um apelo para a necessidade de conversão em relação aos
pobres “Devemos cuidar deles,
ser sensíveis às suas carências
espirituais e materiais. Perante

antigas e novas formas de pobreza – o desemprego, a emigração,
muitas dependências dos mais
variados tipos – temos o dever
de permanecer vigilantes e conscientes, vencendo a tentação da
indiferença.”
O Núcleo de Cáritas
da Vila de São Sebastião
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ATL

Os Moranguinhos e o seu
bailinho de Carnaval
O nosso maior projeto deste
início de ano de 2014 foi sem dúvida a realização de um bailinho de
Carnaval pelas crianças do nosso
ATL.
Um desejo há muito adiado
pelo medo de defraudar a nossa tão rica tradição carnavalesca.
Este ano, medos á parte, quisemos
contribuir para o Carnaval com um
bailinho feito pelas nossas crianças
e assim provar, que embora São
Sebastião não tenha conseguido
apresentar um bailinho este Carnaval, os idosos e as crianças estavam
lá para salvar a honra do castelo.
O bailinho que apresentamos
intitulado “Um dia de criança” teve
assunto e letras da autoria de Filomena Neves e arranjos musicais
de Celina Falcão, ambas ajudantes
de Educação neste ATL. Contamos
com a colaboração incansável de
dois excelentes tocadores de violão o Senhor José Gabriel e o André,
que nos apoiaram e cuja experiência nestas andanças do Carnaval
foi muito importante para nós. Aos
dois o nosso muito obrigado!
Foram três as atuações de fizemos, na escola Francisco Ferreira

Vila

Drummond no dia 26 de fevereiro
e no Salão da Sociedade Filarmónica União Sebastianense no dia 27,
uma atuação para o Centro de Convívio da Santa Casa da Misericórdia
e outra para os pais e comunidade
em geral. Aproveitamos a ocasião
para agradecer às instituições envolvidas, á escola e á Sociedade
por nos receberem e a todas, em
geral por nos aplaudirem.
Este projeto só foi possível
com a colaboração incansável dos
pais das nossas crianças, também
a vós o nosso muito obrigada.
Agradecemos também ao Grupo
Desportivo da Casa do Povo de
S. S. e à União Sebastianense Futebol Clube, na pessoa dos seus
treinadores, que nos dispensaram
os seus atletas de alguns treinos
para que pudéssemos ensaiar o
nosso bailinho.
Como nos podemos aperceber, sempre que uma Instituição
faz alguma coisa, precisa sempre
que toda a comunidade a ajude e
apoie, aconteceu connosco e por
isso e pelos aplausos que dedicaram ao esforço das nossas crianças
o nosso MUITO OBRIGADO!

Divulgação
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Quem somos?
O Cartório Paroquial é formado
por uma equipa de 6 voluntárias
que colaboram em diversas áreas
da vida da nossa paróquia. Somos
a Sandra Santos, Isabel Neves, Elisabete Drumonde, Iva Neves, Marsídia Melo e Raquel Silva.
Onde estamos?
Funcionamos no Passal, na
rua direita, nº 96/100, às Terças e
Quintas-feiras, entre as 20 e as 21
horas.
O que fazemos?
Auxiliamos na área administrativa, comunicabilidade entre Instituições, elaboração de processos
matrimoniais e de batismo e impressão da Eclésia.
Também disponibilizamos as

informações necessárias sobre
grupos e atividades da paróquia.
Trabalhamos diretamente com
os membros dos assuntos económicos da paróquia (Pe. Domingos
Graça, Eduíno Falcão, José Alfredo
Santos, José Valentim Lourenço e
Francisco Dias) na elaboração da
conta corrente, registo do culto e
toda a documentação solicitada
por diversas instituições governamentais e pela Diocese de Angra.
À Paróquia também já chegou
a informática e com ela o novo
software RIDISC (Rede Informática
para as Dioceses e Instituições Socioculturais), que foi adquirido pela
Diocese de Angra e disponibilizado a todas as paróquias. Para isso
é necessário introduzir o inquérito
que efetuamos no ano passado, os

livros de registo de batismos, matrimónios, óbitos, crismandos, catequisandos, catequistas, etc.

O que precisamos?
Para a realização desta tarefa,
contamos com a candidatura que
fazemos aos programas Jovens Estudantes e Ocupação de Tempos

Livres, que serão uma preciosa ajuda. Contudo, esta ajuda será temporária. É preciso mais. Os tempos
são outros e o trabalho exigido
atualmente pelas instituições governamentais na entrega de modelos obrigatórios para as Finanças
e para a Diocese, obriga que haja
mais entrega e envolvência de todos. Está na altura de repensarmos
em conjunto, como comunidade
cristã que somos e que queremos
ser.
Contamos com sugestões de
todos! Pode contactar-nos pessoalmente e, também, através de
correio eletrónico para o endereço:
ccartorioparoquial@gmail.com
O Cartório Paroquial

A Catequese em São Sebastião
A catequese é um processo de
educação na fé, que nas nossas paróquias se prolonga por dez anos,
na faixa etária dos 6 aos 16 anos,
dirigindo-se assim à infância e
adolescência.
Na nossa paróquia encontramse em fase de catequese de iniciação 184 crianças.
Na fase da Infância há duas etapas: do 1ª ao 3º ano – etapa de
- Inserção na Comunidade, do 4º
ao 6ºano - A vida da fé. Nesta fase,
temos 105 crianças.
Na fase da Adolescência, que
também se divide em duas etapas
a saber 7º e 8º ano - O sentido
cristão da vida, 9º e 10º ano, última etapa – O Compromisso cristão. Conta com 82 adolescentes.
No percurso do itinerário catequético faz -se em cada ano, uma
festa adequada ao tema do ano,
de modo a favorecer o crescimento humano e cristão dos catequizandos, na presença dos pais e comunidade, sempre que possível.
Os Catequistas de cada ano
Pag. 10

preparam com o pároco que está
sempre disponível, esta festa.
Atualmente a catequese de S.
Sebastião conta com 21 catequistas que constituem o primeiro dos

meios para dar vida ao catecismo.
Toda a catequese é feita na
tarde de cada sábado e tem o seu
momento alto, com a celebração
da Eucaristia pedagogicamente

preparada.
Assim decorre semanalmente
na nossa freguesia a iniciação da fé
dos nossos catequizandos.
Rita Barcelos

Vida na
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União Sebastianense Futebol Clube

Breve resenha histórica
(APRESENTADA À RÁDIO ANTENA 1 PELA COMEMORAÇÃO DO 50º ANIVERSÁRIO)
O União Sebastianense Futebol
Clube ”nasceu” a 23 de fevereiro de
1964. A sua primeira modalidade foi
Futebol, sagrando-se campeão da 2ª
Divisão da Ilha Terceira na época de
1986/1987 e 1990/1991.
A primeira sede do clube foi na Rua
da Praça. Mais tarde, o clube adquire a
sua sede oficial, na Rua Padre Coelho
de Sousa (junto à igreja), que continua
até aos dias de hoje.
Em 1992, por falta de Direção, o
clube interrompe a sua atividade durante um ano.
Em 1993, a Associação de Jovens
de São Sebastião reavive o clube e recupera toda a sua atividade.
No ano de 1999, o USFC apresenta
a modalidade de Futsal. Em 2000/2001
participa no 1º Torneio de Abertura de
Futsal da Ilha Terceira, onde foi campeão.
Em Setembro de 2001, o USFC acolhe uma nova modalidade, o Ténis de
Mesa. Um projeto de Francisco Santos,
atual Presidente da Junta de Freguesia
da Vila de São Sebastião.
Desde então, o Ténis de Mesa tem
sido a principal modalidade em atividade do clube, preocupando-se com
o bem-estar e formação dos jovens da
Vila de São Sebastião.
SECÇÃO DE TÉNIS DE MESA
Na época de estreia do Ténis de
Mesa, em 2001/2002, o USFC sagra-se
Campeão Regional, sendo que, devido
à inexistência de apoios, ficou impossibilitado de subir de Divisão.
Em 2007/2008, o USFC é novamente Campeão Regional, subindo assim à
3ª Divisão Nacional.
Na época 2008/2009, fica em 2º
lugar na 3ª Divisão Nacional, sendo na
época seguinte, 2009/2010, campeão
da 3ª Divisão Nacional, subindo à 2ª
Divisão Nacional de Ténis de Mesa.
Com a aquisição de jogadores/treinadores profissionais, o USFC teve um

desenvolvimento rápido, tentando,
inclusive, a subida ao escalão máximo
do Ténis de Mesa nacional, para assim
conseguir garantir mais apoios que
permitissem um projeto mais aliciante
para o clube.
Não tendo conseguido almejar tal
proeza de subir à 1ª Divisão Nacional
de Ténis de Mesa, o USFC mantém-se,
actualmente, na 2ª Divisão Nacional
mas com objetivos diferentes.
Isto porque, para a época
2012/2013, o USFC faz uma aposta exclusiva na formação dos nossos jovens
atletas, contratando um treinador profissional. É Afonso Vilela, que, com já
vários anos como treinador de alguns
dos melhores atletas jovens nacionais,
foi um dos dois treinadores da Equipa
Nacional de Ténis de Mesa nos Jogos
Olímpicos de Londres 2012.
O USFC passa, desde logo, a jogar
na 2ª Divisão Nacional apenas com
atletas jovens, da sua formação, tendo,
inclusive, dois atletas com apenas 13
anos de idade, Pedro Santos e Rodrigo Costa. O USFC acabou mesmo por
conseguir a manutenção na 2ª Divisão
Nacional, onde participa nesta época,
com a ajuda do jogador/treinador nigeriano Olugbenga Anthony, que veio

» BI-CAMPEÕES REGIONAIS DE EQUIPAS – CADETES MASCULINOS
(Pedro Santos, Rodrigo Costa, Gustavo Bizarro e Gonçalo Bolarinho)

Vila

para o clube com o objetivo de ajudar
os nossos jovens atletas a desenvolverem mais rapidamente o seu jogo.
No que diz respeito aos escalões
de formação, propriamente dito, o
USFC realiza toda a sua atividade diária
de treinos entre o pavilhão da Escola
Francisco Ferreira Drumond e a Sede
do clube, junto á igreja de São Sebastião. Neste momento, temos bastantes
crianças e jovens a praticar a modalidade, pelo que todos os Sebastianenses são bem-vindos!
Na época passada, o USFC sagrouse Campeão Regional por equipas
no escalão de Cadetes Masculinos, o
primeiro título regional nos escalões
de formação na história do clube.
Nesta época, e, sensivelmente, há um
mês, o USFC dominou, por completo,
o Campeonato Regional de Cadetes
Masculinos, realizado na Ilha do Pico,
tornando-se Bi-Campeão Regional por
Equipas e conquistando os três primeiros lugares do pódio na competição
individual, sendo Rodrigo Costa o primeiro Campeão Regional nos escalões
de formação da história do clube. Para
além do Rodrigo Costa, fazem parte
desta “geração de ouro”, Gonçalo Bolarinho, Gustavo Bizarro e Pedro Santos.

PROJETOS FUTUROS
No passado dia 23 de fevereiro de
2014, o USFC comemorou as suas Bodas de Ouro, ou seja, o seu 50º aniversário. A comemoração das Bodas de
Ouro contou com um Torneio de Ténis
de Mesa, realizado na Sede do USFC;
e, com um Torneio de Futebol de 7,
realizado no campo sintético da Escola
Francisco Ferreira Drumond, em que
participaram uma equipa de ex-atletas,
e já veteranos, do USFC, uma equipa
com elementos da Direção do USFC,
uma equipa com os pais dos atuais
atletas do USFC e uma equipa constituída pelos atuais atletas e treinadores
do USFC. Para a cerimónia protocolar,
houve um desfile da Filarmónica União
Sebastianense, assim como foram convidados atletas, pais, treinadores e
dirigentes, para se cantar os Parabéns
ao USFC! Destaque para a presença do
Diretor Regional do Desporto, António da Silva Gomes, do Presidente da
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Álamo Meneses, e do Presidente
da Junta de Freguesia da Vila de São
Sebastião, Francisco Santos.
Relativamente ao futuro do USFC, os
seus projetos passam pela criação de um
cartão com benefícios para os sócios;
pelo desenvolvimento contínuo da modalidade de Ténis de Mesa, sempre com
um foco nos escalões de formação e no
jovem da Vila de São Sebastião; tentar
reabrir a modalidade de Futsal a curto
prazo; e, neste momento, já se iniciou
um projeto que tem o intuito de promover a saúde e o bem-estar, através da
modalidade de Fitness Zumba, na Sede
do clube às quartas-feiras e sábados.
Aproveitando ainda o 50º aniversário do USFC, a Direção informa que
dará seguimento à celebração das
suas festividades com a concretização
das Festas de Sant’Ana 2014!
CONTAMOS COM O APOIO
DE TODOS OS SEBASTIANENSES

» EQUIPA DA 2ª DIVISÃO NACIONAL 2013/2014 – SENIORES MASCULINOS (Décio Silva, Pedro Santos,
Miguel Santos, André Santos, Rodrigo Costa, Olugbenga Anthony, Afonso Vilela – Treinador, Marco
Mendes – Responsável pela Secção + Gonçalo Bolarinho e Gustavo Bizarro – que não constam na foto)
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Dia de comemoração em honra do Patrono
Artigo redigido pela aluna Matilde Sales Silveira do 8.ºB
No dia 24 de
janeiro de 2014,
pelas 20 horas,
comemorou-se
o Dia do Patrono na Escola Básica
Integrada Francisco Ferreira Drummond. Nesse dia, também foram
distinguidos os melhores alunos
do ano letivo de 2012/2013 da
nossa Escola.
Para abrir a sessão, a professora Raquel Melo, Presidente
do Concelho Executivo da Escola,
discursou. Logo de seguida, houve
uma dramatização intitulada “Ferreira Drummond na primeira pessoa” pelo aluno Felisberto Silveira
da turma A do nono ano de escolaridade, com a ajuda da professora Tânia Coelho. Posteriormente,

assistimos a uma dança chamada
“Pas de deux”, bem como uma
dança de ballet clássico feita por
Cristiano Viveiros e Marta Madeira,
com a colaboração da professora
Eduarda Rosa. Seguidamente, a
entrega de prémios de mérito aos
alunos de mérito do primeiro ciclo
de ensino foi efetuada, tendo constituído um grande orgulho para os
encarregados de educação presen-

tes. Houve também um momento
musical feito pelos alunos do sexto
ano de escolaridade, com a colaboração do aluno Miguel Ávila da
turma B do quinto ano e da professora Grinoalda Ávila, tendo sido tocadas as músicas “Somos Piratas”,
“Balada”, “We all stand together”,
“Somewhere over the rainbow” e
“Piratas das Caraíbas”. Houve também outro momento musical com
os seguintes alunos da nossa Escola: Sofia Tavares, Gabriel Azevedo,
Mateus Martins, Marina Melo e Miguel Ávila, acompanhados pelos
professores Antero Ávila e Dénio
Álamo, tendo sido interpretadas
as músicas “Barco negro” e “Canção
do mar”. Logo de seguida, houve a
entrega de prémios aos alunos dos

segundo e terceiro ciclos de ensino e, para finalizar a sessão, fomos
brindados com o concerto do grupo “Mute”, da Escola Básica Integrada dos Biscoitos, com a colaboração do Professor Eugénio Simas e
dos músicos acompanhantes. No
final do espetáculo, disfrutamos
de um beberete num ambiente de
convívio entre toda a comunidade
educativa.

do 8.ºB, com o “Creme de Marisco”.
Ofereceram os prémios para
atribuir aos primeiros três classificados as seguintes empresas:
 “Restaurante R3” – Vale de 6
refeições – Menu Executivo (Espaço Marisqueira);
 “Restaurante La Barca” – Vale
no valor de 50€ para uma refeição
para duas pessoas;
 “Restaurante A Ilha” – Vale de

2 refeições;
 “Boston Pizza” − Vale para 1
almoço/jantar igual a um menu de
estudante;
 “Escritório Digital” – Oferta
de um rato para o computador,
umas colunas e uma webcam.
Esperemos que este concurso
tenha continuidade durante muitos anos para tornar a nossa Escola
numa escola saudável.

Primeiro Festival de Sopas da Escola
Artigo redigido pela aluna Catarina Alexandra L. Santos do 8.ºB
Na passada
quinta-feira, dia
30 de janeiro, realizou-se na nossa Escola, o Primeiro Festival de Sopas da mesma. Com esta iniciativa,
pretendeu-se promover um momento de convívio entre os alunos,
funcionários e professores, onde a
sopa estivesse como um elemento
muito importante numa alimentação saudável.
O evento reuniu, na sala de alunos, mais de 130 pessoas. Foram
sete sopas a concurso, durante o

qual os presentes puderam apreciar e votar de acordo com a sua
preferência.
Em primeiro lugar, com 240
pontos, ficou o grupo composto
pelos alunos Catarina Meneses, Filipa Teixeira, Lara Dutra, Sara Costa
e Sofia Sousa do 7.ºD, com o “Creme de Amêndoa”.
Em segundo lugar, com 213
pontos, ficou a aluna Carolina Toste do 5.ºB, com a “Sopa de Feijão
Encarnado”.
Em terceiro lugar, com 207 pontos, ficou a aluna Daniela Martins

Testamento Poético do Padre Coelho de Sousa
Texto de opinião redigido pelo aluno Dinis Meneses Toledo do 8.ºB
O livro sobre
o qual eu vou falar é o Testamento Poético do
Senhor Padre Manuel Coelho de
Sousa, um escritor da ilha Terceira,
mais propriamente da Vila de São
Sebastião.
Este livro é um livro para ir-se

lendo aos poucos, pois pode tornar-se um pouco chato. Lê-se muito bem, pois as letras são grandes
e o texto é simples. Gostei deste
livro, porque alguns dos poemas
fazem-nos refletir sobre a nossa
presença na Terra, a presença de
Deus na nossa vida e a nossa condição pessoal.

Recomendo este livro para
quem gosta de refletir e para quem
gosta de ler livros de poesia. Este livro é apropriado para quem sabe a
base dos Evangelhos e para quem
lê livros religiosos. No entanto,
quem não se importa com a vida
e com a religião, com Deus, nunca
entenderá o significado dos poe-

mas. Também
para
quem
não é da ilha
ou não conhece a ilha pode
ser um pouco
confuso.
Para finalizar e resumindo, este livro serve para pensar e
não só para ler. É um livro grande,
mas que dá gosto em ler e espero
que gostem como eu gostei.

O nosso jornal escolar...
Mais um período a findar
E nosso jornal a chegar.
Ele é mais bonito do que o Diário Insular,
Por ter a magia do período escolar.
Aconselho-vos o jornal comprar!
Publicidade elaborada pelo aluno Marcelo Oliveira do 7.ºA

Vila
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A mulher ao longo do tempo
A mulher ao
longo do tempo
exerceu na sociedade um papel importante. No século
Maria Filomena XIX, com as classes
Santos Martins, sociais a mulher deprofessora
sempenhava o seu
papel de acordo
com a classe social a que pertencia.
No século XX, especialmente
nos fins do século o papel da mulher sofreu alterações significativas,
a mulher começa a ter maior saída
no mercado de trabalho, com funções de responsabilidade e destaque, a exercer uma profissão.
No entanto, a mulher nunca
abdicou da sua principal função;
ser mãe e dona de casa. As nossas
avós cuidavam da casa desde o
cozinhar, debulhar o milho, pôr a
novidade à espera do moleiro, esperar que ele a trouxesse de volta,
peneirar, amassar, até à cozedura
do pão. O cuidar da rou pa, desde
o lavar no tanque ou na ribeira,
passar a ferro com o ferro de bra-

sas, até mesmo à sua confeção da
roupa. Estas tarefas passavam de
mães para filhas. À mulher estava
atribuída a educação e a saúde
dos filhos, ensinava desde a parte
religiosa às primeiras letras e alga-

rismos, cuidava deles quando estavam doentes com remédios e chás
caseiros, muitas das nossas avós
ajudavam os maridos nas tarefas
do campo, nas sementeiras e nas
colheitas, a descabeçar, apanhar e

desfolhar o milho, apanhar o feijão,
tirar as batatas e demais produtos.
Também iam levar o «jantar» às
terras e no maneio do gado.
As nossas mães começaram a
ocupar-se mais da casa, dos bordados, da costura e já colaboravam menos nas tarefas do campo,
a educação dos filhos continuou
a ser mais atribuída ao papel da
mulher/mãe, ajudava nos deveres
de casa eram elas que contatavam
com os professores.
Hoje em dia, a maior parte das
mulheres já tem uma profissão definida e desempenham-na, conjugando a vida familiar e doméstica
com a mesma, tendo assim uma
dupla função. Cada vez mais a mulher solicita a colaboração do marido ou companheiro na divisão de
tarefas e na responsabilização da
educação dos filhos. As famílias são
menos numerosas e recorrem mais
a serviços externos ou sociais.
Na Vila de S. Sebastião esta
evolução procedeu-se também
deste modo.

Os nossos Chefes... de Cozinha
Raquel Silva
Filetes de Peixe com
Crosta de Pão
Ingredientes
Preparado de peixe: 1 cebola; 2 colheres de sopa de azeite; 2 colheres de sopa de polpa de tomate; 500 g. de filetes de
peixe; 1 dl de vinho branco; sal e pimenta.
Crosta: 6 fatias de pão duro; 1 raminho de coentros; 2 dentes de alho; 0,5 dl de azeite.
Preparação
Corte a cebola às rodelas finas e aloure-as no azeite. Junte a
polpa de tomate e os filetes de peixe. Tempere com sal e pimenta
e regue com o vinho branco. Tape e deixe cozinhar durante cerca
de 10 minutos.
Entretanto, triture o pão juntamente com os coentros e os
dentes de alho.
Transfira os filetes e o molho para uma assadeira e cubra com
o preparado de pão. Regue com o azeite e leve ao forno aquecido
a 200ºC, durante cerca de 15 minutos.
Acompanhe com salada ou legumes e terá um prato equilibrado e completo.
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Salada de Pera Caramelizada
Ingredientes
Vinagrete: 475 ml de
sumo de laranja natural; 2 c.
sopa de vinagre de vinho tinto;
2 c. sopa de cebola vermelha
finamente picada; 1 c. sopa
de açúcar; 1 c. sopa de vinho
branco; sal e pimenta a gosto;
180 ml de azeite extra virgem.
Salada: 1 c. sopa de manteiga; 2 peras descascadas e cortadas em gumes; 100 g de nozes cortadas ao meio; 100 g de açúcar;
60 ml de água; 110 g de presunto cortado em tiras fininhas; mistura de verduras para salada a gosto.
Preparação
Coloque numa panela o sumo de laranja em lume médio/
alto, mexendo frequentemente com o batedor de varas até reduzir para 1/4 do volume.
Coloque este preparado no “1, 2, 3”, e junte o vinagre, a cebola, o açúcar, o vinho, o sal e a pimenta até obter uma consistência cremosa. Remova a tampa e adicione lentamente o azeite até
emulsionar (engrossar) o molho. Deixe arrefecer.
Em lume brando, derreta a manteiga e salteie as peras e as
nozes durante 3 min. Acrescente o açúcar e a água e deixe a dourar, mexendo sempre. Separe até arrefecer.
Numa saladeira grande, adicione este preparado às verduras
e ao presunto. Finalmente misture vinagrete e agite o recipiente.
Sirva numa travessa e … bom apetite!

Pão de
Nozes
Ingredientes
2 chávenas almoçadeiras de farinha;
1 chávena almoçadeira de açúcar;
1 chávena almoçadeira de leite;
1/2 chávena almoçadeira de miolo de nozes;
1 ovo inteiro;
1 colher de chá de fermento.
Preparação
Numa tigela junte a farinha, o fermento, o açúcar, o ovo e o
leite. Misture muito bem. Adicione as nozes. Deite o preparado
numa forma de bolo inglês previamente untada e dixe descansar
uma hora. Leve ao forno a temperatura média durante 40 minutos.
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Padre Joaquim Esteves Lourenço

Nos 20 anos da sua morte
O Pe. Joaquim,
como era vulgarmente
conhecido,
era um homem culto,
influente, meticuloso
António Leal,
e dedicado que, com
professor
grande proficiência,
paroquiou, durante
17 férteis anos, em S. Sebastião, então
com 3 mil habitantes, em prol da Fé, da
Pátria e do engrandecimento da antiga
e histórica Vila.
Entre as várias dezenas de padres,
ele foi o 9º. que mais tempo ficou na
Vila e um dos 3 que aí mais marcaram
a vida religiosa, cultural e social. As
maiores obras sebastianenses têm a
sua marca, como o restauro da Matriz,
com a descoberta dos seus famosos
frescos murais; a construção do Novo
Cemitério do Bom Fim; obras de embelezamento da Praça; a barragem de retenção das águas para acionar os sete
moinhos do Arrabalde; reabilitação de
arruamentos quase intransitáveis etc.,
tendo um especial carinho na preservação do património histórico, como a
Ermida da Senhora da Graça, de grande valor simbólico, à qual dedicou um
soneto e dois brilhantes artigos em
1943, ano em que foram sediadas, na
Vila, duas companhias do exército.
Como figura benquista do salazarismo e bem relacionado com o escol
intelectual da Terceira, foi-lhe fácil conseguir apoios para os seus projetos. O
seu pendor para os estudos históricos
e intervenção social deram ao Pe. Esteves um assinalável prestígio, após a
criação do Instituto Histórico da Ilha
Terceira, de que foi fundador com mais
19 proeminentes figuras.
Com a vinda dos militares, procurou integrá-los no meio local, criando

O seu pendor histórico
e artístico
O Pe. Esteves, estudioso, culto e interventivo, não podia olvidar que estava na terra de F.F. Drummond, autor dos
Anais da Ilha Terceira, considerado o
maior historiador da ilha Terceira. Citao, amiúde, aprecia o seu dinamismo e
aparece sempre na linha da frente com
o povo em tudo o que contribua para
a valorização da terra e enaltecimento
dos seus filhos. Isto ficou bem patente na inauguração pela Câmara M. de
Angra do monumento à memória do
historiador (14-10-1951), ele também
músico de grande longevidade como

Vila

A vila no tempo

Há 50 anos atrás
Edifício Escolar
Prevê-se a conclusão da nova, edificada na Rua
Direita, para os fins de Março e que a sua inauguração
oficial se fará no dia 28 de Maio, o que só veio a acontecer no dia 10 de Junho, como se verá na próxima
edição do nosso Vida na Vila.
Adro da Matriz
Prosseguem as obras de arranjo do adro da
Matriz, atualmente em ritmo muito lento, e, ao que
parece, sem possibilidade de conclusão imediata por
falta de verba.

uma capela, que com os seus cânticos
não só daria frutos no domínio social e
moral, mas seria uma forma de ocupar
o espírito em tempos difíceis de guerra
mundial. A imprensa coeva refere-se à
invulgar Festa ao Padroeiro da Vila, por
sinal um santo-soldado. Um facto inédito que suscitou as maiores felicitações
e elogios endereçados ao Pároco pelos
oficiais e praças, devido ao esplendor
artístico atingido. Para esse êxito também terá contribuído o sermão do Dr.
Couto, conhecido como o Vieira da diocese de Angra, que havia marcado a formação moral, intelectual e artística de
J.E.. Eram ambos naturais da mesma freguesia---Altares. Ele fora seu professor
de Filosofia, tido como genial pensador
e orador distinto. Grande jornalista na
defesa das suas convicções e acérrimo
causídico dos interesses da ilha natal
que ele amava fervorosamente. A sua
morte foi muito sentida. A União presta-lhe Homenagem Dorida e faz uma
edição inteiramente dedicada ao insigne docente, apresentando nove depoentes que tecem os maiores encómios
ao seu diretor de vários anos.
organista na Matriz da Praia da Vitória.
Este pendor pela história terá sido
incrementado pelo convívio mantido
com a plêiade de espíritos exigentes
e argutos que, em 1942, decidiu fundar o mais antigo instituto cultural
dos Açores. Foram 20 os sócios das
mais diversas formações, irmanados
pelo gosto da cultura, com especial
enfoque para os estudos históricos.
O Pe. J. E. era o mais jovem e o último fundador a falecer, em 1993, nos
EUA. Dos 20 confrades académicos,
quatro eram oriundos do seminário,
os Drs. Garcia da Rosa, Manuel Couto, Cónego J. A. Pereira e Pe. Joaquim
Esteves.

Jornal da Junta de Freguesia de S. Sebastião

Batizados
Durante o mês de Janeiro de 1964 foram batizados: Carlos Rui, filho de Aristides Gonçalves e Maria
Vitalina Silveira; Emanuel de Jesus, filho de Manuel
Coelho Martins e Maria Vivelina de Melo Toste; Alda
Maria, filha de José Lourenço Vieira e Maria Toste da
Rosa; José Domingos, filho de José Toste Ferreira e
Ana Diniz Toste; Margarida Goretti, filha de Francisco Barcelos Enes e Dolores Faria Mendes; Francisco
da Cunha, filho de Luís Lourenço Gouveia e Aldofina
Maria da Cunha; Dimas Manuel, filho de Manuel Cardoso Sequeira e Maria Vitalina Esteves. Dina Maria da
Conceição Fernanda e Herculano Manuel Martins Soares; José Domingos Diniz Ferreira ,filho de José Alves
Ferreira e Ana Vieira Diniz.
Casamentos
Manuel Fraga Mendes com Filomena Ferraz Leal
e Leonel Martins Vieira de Sousa com Maria Vivelina
Barcelos Faria. Serafina Martins de Sousa das Neves
com Manuel Virtuoso Vicente. Maria Isabel Cabral Sarmento com Luís Espínola Martins. Bodas de Ouro de
António Borges das Neves, casado com Virgínia Cândida Toste. Em fevereiro,Maria de Lurdes Sousa Brasil
casou com Francisco Leal da Silva;
Falecimentos
Maria Toste, esposa de António Amaro das Neves;
Maria Ferreira Toste (morte repentina); Marília Santos
da Rocha Gomes( apenas com 2 meses)
Soldados triunfantes
Honra ao mérito, à coragem e à abnegação foi
o mote à chegada dos nossos heróis, regressados do
Ultramar, recebidos com efusiv as felicitações assim
como os seus carinhosos pais que os abraçavam.
Para esta receção, encheu-se a histórica Matriz
de fieis, os quais com o seu Pároco prestaram sentida
homenagem de Boas Vindas. Com a Benção do Santíssimo terminou esta simpática Acção de Graças dos
sebastianenses a todos os defensores da mãe- pátria.
Refugiados de S. Jorge
A tragédia sísmica da vizinha ilha que obrigou
o Governador Civil, Dr. Teotónio Machado Pires, a
recomendar a saída em massa da sua população,
foi muito sentida nos Açores e particularmante na

Terceira. Os Sebastianenses não ficaram indiferentes como se pode ver pelo que encontrámos na
imprensa local.
O povo de S. Sebastião deu, mais uma vez, provas
de ser altamente compreensivo, socorrendo avultadamente os jorgenses com dois peditórios feitos nesta
vila. Alguns benfeitores cederamas suas residências
para nelas residirem algumas famílias completas.
Bem hajam todos os sebastianenses por todos os
actos de caridade.
Igualmente mereceu o nosso aplauso os srs José
Paim Toste, José de Sousa Melo, Francisco Cardoso
Sequeira, José Joaquim dos Santos e José Ferreira Pacheco, membros da Comissão de Assistência nesta vila,
pela sua relevante acção junto dos refugiados.
Mau Tempo
Há mais de um lustre, que esta vila não é fustigada tão desordenada e rigorosamente como neste
1964. Vendavais ciclónicos, chuvas torrenciais e
trovoadas, co quedas de raios, abundante granizo,
formando placas de gelo que permanecem por fundir, durante algumas horas do dia. Tudo isto originou
alguns prejuízos em residências e especialmente em
chaminés e telhas.
O constante tempo tempestuoso que nos tem
assolado desde o 1º de Novembro e que tem inibido
os agricultores de procederem ao amanho das terras (
trigo, milho, batatas etc), o que tem causado bastante
apreensão, parece querer melhorar nesta aproximação
da alegria pascal.
Luz na Ribeira Seca
Alguns moradores do curato da Ribeira Seca solicitaram a atenção dos Serviços Municipalizados para a
colocação de cerca de 8 lâmpadas que faltam desde a
inauguração da rede eléctrica efectuada há meses.
Água
O fornecimento de água para o mesmo curato
está sendo feito com deficiências e irregularidades.
Falecimentos
Lizuarte Machado Barcelos, no dia 25 de março,
José Martins Ferreira no dia 26 e Aninha de Sousa..
Baptizados ( Fevereiro)
Dina Maria da Conceição Fernanda; Herculano
Manuel Martins Soares.
Festividades à Senhora da Graça
Realizar-se-ão como antigamente, no último
domingo de Maio, após o restauro da sua Ermida no
Arrabalde.
Lausperene- Em março de 1964, compareceram
2000 pessoas às confissões e comunhão pascal na
Vila.
Oficina de reparação de bicicletas—Abriu nesta
localidade, uma bem apretechada oficina de reparação de bicicletas, fogões Primus, etc, etc.
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No Ano de 2014

Obras para a Vila de São Sebastião
A decorrer
Da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

» Recuperação da estrada da Ladeira da Ribeira Seca

Da Secretaria Regional do Turismo e Transportes

» Pavimentação de sobras de estrada

Para começar
Da Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

» Construção do Lar de Idosos da Vila de São Sebastião

Da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião

» Arranjo do Rego da Ponta
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Da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião

» Plano de Reestruturação Urbana do Arrabalde

Da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião

» Requalificação do Largo da Fonte

Vida na Vila

