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Caros Sebastianenses,
É com profundo agrado que colocamos novamente nas suas mãos a informação das atividades desenvolvidas pelas diversas entidades e instituições da
nossa Vila.
Durante estes três meses da Primavera realizaramse alguns eventos que deram um colorido diferente à
nossa terra, eventos que ajudaram a dinamizar a nossa economia e a animar a população em geral.
Quero começar por referir que, alegra-me ver a
juventude da nossa Vila a colocar toda a sua criatividade e dinamismo na organização de eventos como
o “Dia Mundial da Juventude” e o “Festival do Garajau”.
Foram dois eventos excelentes que trouxeram muitos
visitantes à nossa freguesia, dinamizando direta ou
indiretamente a nossa economia local. Ao Grupo de
Jovens de São Sebastião e à equipa que criou e organizou o Festival do Garajau muito obrigado pela vossa
dedicação e trabalho!
Recentemente realizaram-se também as celebrações das coroações e bodos do Espirito Santo. É com
agrado que se tem assistido ao empenho de toda a população em manter as nossas bonitas tradições, podendo registar-se este ano um aumento do número das irmandades e por outro lado, no Império da Ribeira Seca,
é digno de registo que todos os domingos de 2015 já
tem imperador. Um agradecimento a todos os que dedicaram o seu tempo a organizar esta festa religiosa!
No passado dia 9 de Junho celebrámos o dia da
nossa Vila, num programa onde participaram todas
as nossas instituições. Foi um dia memorável, onde
foram homenageados o Sr. Francisco Costa pela dedicação à comunidade e o Rodrigo Costa pelos méritos
desportivos, esta festa só foi possível graças ao empenho de toda a comunidade Sebastianense. Muito
Obrigado aos homenageados pela trabalho em prol
da nossa terra e também um agradecimento às diversas instituições da Vila pela forma que representam
São Sebastião nos diversos panoramas, sociais, culturais e desportivos.
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Padre Domingos Graça, Pároco de São Sebastião
Os milagres fazem os Benfeitores. Os Santos a economia. A Casa santifica os malfeitores.
A Misericórdia é a Eucaristia. Os cristãos lavradores. A Casa, a Freguesia. Eis o Fim dos dissabores
É costume dizer-se que “Santos de
casa não fazem milagres”. O senhor
sente isso sendo pároco nascido e
exercendo a sua atividade pastoral
em São Sebastião?

Contemplando a complexidade
do conteúdo da questão, que me é
colocada, começo por esclarecer que
a minha sentimentalidade expressase, continuamente, envolvida com as
demais dimensões da humanidade
da minha alma, a mencionar: espiritualidade, racionalidade, emotividade,
animalidade e vegetabilidade. O meu
sentir, pensar e acreditar vivem em
harmonia com o meu agir, questionar
e compartilhar. Tudo o que é divisão
conduz ao pecado, é frustração do
ofuscado.
A minha resposta procurará transmitir, conscientemente, o meu ser, saber, conviver e fazer. Assim sendo, sabendo, convivendo e fazendo, sou um
só ser, sou um só saber, convivo num
só conviver e faço num só fazer com
todo o Povo da Vila de São Sebastião.
Invocando a sabedoria da Atividade Pastoral do Senhor dos Passos,
o Cristo, Bom Pastor e da Senhora
das Dores de Fátima dos Pastorinhos:
“Ouvistes que foi dito aos antigos…
Eu porém, digo-vos… Destruí Este
Templo que em três dias Eu O restaurarei… Quem é Minha Mãe, quem são
os Meus irmãos, e que são Minhas irmãs? Quem ouve a Palavra de Deus e
a põe em prática… é Minha mãe, Meu
irmão e Minha irmã. Nenhum profeta
é bem recebido na sua terra e em casa
dos seus…
Jesus Cristo, que é um só com
todos os cristãos, nunca pretendeu,
não pretende, nem pretenderá estar
contra a Sua Lei, o Seu Templo, a Sua
Família e a Sua Terra. Veio completar
a Antiga Lei dos Dez Mandamentos
do Monte Sinai, com a Boa Nova do
Mandamento Novo, derramando Seu
Sangue e Água (Sacramentos da Eucaristia e do Batismo) no Monte Calvário,
para salvação de toda a humanidade.
Veio inaugurar o Novo Culto do Espírito e da Verdade Divinamente Humana,
da qual Ele é o Sacerdote, o Altar e o
Cordeiro. Como Cabeça Invisível na Ca-

beça Visível do Pároco e como Corpo
Invisível, no Corpo Visível da Paróquia.
Sendo assim, o Pároco (= a Cristo Cabeça) é um só, inseparavelmente, com
a Paróquia (= a Cristo Corpo). É este o
ser, saber, conviver e fazer da Atividade
Pastoral em Quem eu sou, em Quem tu
és, em Quem ele/ela é, em Quem nós
somos, em Quem vós sois (Sois que
não se deixam tapar com quaisquer
tipos de peneiras), em Quem eles/elas
são São Sebastião. Jesus Cristo veio
testemunhar que a nossa casa, a nossa
família são sagradas, com e como São
José que se deixa conduzir pelo Espírito Santo, que se lhe revela em sonhos,
por intermédio do Anjo; com e como
Maria Imaculada na Conceição, Virgem
e Mãe, por ação do Divino Espírito Santo e anunciação saudável do Anjo; com
e como Jesus Cristo, Crucificado e Ressuscitado, filhos adotivos, por ação do
Espírito Santo comunhão (= comum
+ unidade) e Consolação (= Comum
+ solidão). Cristo é verdadeiramente
Deus/Homem.
Os gregos de ontem, de hoje e
de amanhã, sempre centrados no seu
racionalismo, redutoramente sábios
acharam, acham e acharão tudo isto
como uma loucura. E o seu racionalismo?
Os Judeus de ontem, de hoje e de
amanhã, sempre à espera dos milagres, acharam, acham e acharão tudo

Dados Biográficos
Nome: Domingos da Graça Martins Faria
Idade: 55 anos, feitos no Dia de Nossa Senhora da Graça de 2014
Habilitações: Curso Sexénio Filosófico-Teológico dos Seminários
Data de Ordenação Sacerdotal: 26 de Junho de 1983
Data de Missa Nova de Ação de Graças: 3 de Julho de 1983
Atividades principais: Profética (Professor e Aluno, Pregador e Ouvinte), Sacerdotal
(Adoro Celebrar, Confessando-me) e Real (Pobre entre pobres, incluindo todos,
amigos e inimigos).
Passatempos: O meu passatempo preferido é contemplar e saborear o Eterno em
todos os tempos e lugares, no Paterno, Materno e Fraterno, sepultados na terra
fecunda de S. Sebastião.
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isto como um escândalo. Porque não
acreditam no maior do milagres, a Ressurreição?
Os Romanos de ontem, de hoje e
de amanhã, sempre confiados na força
dos exércitos, acharam, acham e acharão tudo isto como uma fraqueza. Loucura…? Escândalo…? Fraqueza…?
Os cristãos conscientes, por Graça
de Cristo, por Amor do Pai e por Comunhão do Espírito Santo, contemplam a
Beleza dos Vinte Mistérios do Rosário,
saboreando a Sacramentalidade do
Sacrário, dando-os a contemplar e a
saborear, no seu Compromisso (= Comissões + Promessas + Missas) Profético, Sacerdotal e Real, no testemunho
de todos os Gozos, Luzes, Dores e Glórias e em todos os tempos e lugares
em que se encontram. Povo Eleito…
Povo Santo… Que Eleição…
Na Sinagoga da Sua Terra, Jesus é
confrontado, como hoje, eu estou sendo com a questão da Profecia de Isaías,
narrada pelo Evangelista Lucas em 4,
18-19 (Que impressionante a coincidência numérica, pois celebramos a 18
de Janeiro a Sagração da nossa Matriz
e a 20 a Festa do nosso Padroeiro São
Sebastião!):«O Espírito do Senhor está
sobre mim, porque me ungiu para
anunciar a Boa-Nova aos pobres; enviou-me a proclamar a libertação aos
cativos e, aos cegos, a recuperação da
vista; a mandar em liberdade os opri-

midos, a proclamar um ano favorável
da parte do Senhor.» Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, foi, é e será objeto
das mesmas questões dos seus conterrâneos, que O veem apenas como Filho
do Homem e não como Filho de Deus.
Sem diminuir, em nada os valores da
humanidade, antes pelo contrário, elevando-a à plenitude da sua dignidade,
Jesus veio, vem e virá, rasgar todos
os véus/muros/abismos que separam
Deus do Homem, o Céu da Terra e o
Sagrado do Profano. A cruz da maldita
condenação é convertida em Cruz da
Bendita Salvação.
Concluindo e resumindo, São Sebastião é a nossa casa. Nós todos somos santos e pecadores, tanto o Pároco, como os Paroquianos. Povo de Reis,
Assembleia Santa, Povo Sacerdotal,
Bendiz…!
O Senhor identifica-se com o servo. A Atividade Pastoral é Coordenada
pelo Conselho Pastoral, que tem tido
algumas e significativas dificuldades
em entender e cumprir a sua missão.
O nascimento é global, inclui o
espiritual, o racional, o sentimental, o
emocional, o animal e o vegetal. Ao
Celebrarmos as Tradições em Louvor
do Divino Espírito Santo, expressamolo.
Se é costume dizer-se que “Santos
de casa não fazem milagres”, é Boa
Nova da Bondade de Deus, na Gratuidade da Novidade da Comunhão de
todos os Santos, Bendizer o Milagre
que nos Santifica, numa só Casa, onde
Pai, Filho e Espírito é Acreditado, Adorado, Esperado e Amado, em todos os
pais e mães, bem como em todos os
filhos, filhas, irmãos e irmãs, presentes
ou ausentes.
O que este Domingos da Graça
Martins Faria faria, se todos os Santos
Sebastianenses, acolhessem todos os
pecadores, se todos os de casa saíssem
do seu bem-estar a convidar e a atrair
a si todos os da rua, então todos testemunharíamos os Profetas, Sacerdotes
e Reis, que, hoje, somos.
Se todos nós acreditássemos, adorássemos, esperássemos e amássemos, conscientemente, a nossa espiritualidade no Espírito Santo, a nossa
racionalidade na Boa Nova da Bíblia,
a nossa sentimentalidade, num Só
Coração Manso e Humilde - Jesus, a
nossa emotividade em todas as nossas
tradições, a nossa animalidade e vegetabilidade em todos os nossos animais
e plantas e a nossa humanidade em
todos os nossos crucificados, enterrados e ressuscitados, a questão que me
está sendo colocada encontraria a sua
resposta em todos e cada um de nós,
sem exclusão de ninguém. De verdade
na caridade, num só coração, numa só
alma e voz, diríamos: Pai-Nosso…
Os milagres fazem os Benfeitores.
Os Santos a economia. A Casa santifica
os malfeitores. A Misericórdia é a Eucaristia. Os cristãos lavradores. A Casa, a
Freguesia. Eis o Fim dos dissabores.
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O Centro de Convívio comemorou
as suas Bodas de Prata
Foi com enorme alegria que o
Centro de Convívio da Santa Casa
da Misericórdia da Vila de São Sebastião festejou as suas bodas de
prata, na companhia daqueles que
trabalham para o crescimento e
bom nome, não só do Centro de
Convívio mas de toda a instituição.
No entanto, não só a instituição
se encontrou de parabéns, mas
também o Sr. Comendador José
Cardoso Romeiro, que também se
encontrou de aniversário.
A celebração foi realizada no
passado dia 6 de Abril com uma tarde preenchida de muita animação
e amizade, com a realização de teatro, atuação da tuna e bailinho de
Carnaval, tendo marcado presença
não só as diversas entidades/instituições da nossa freguesia, mas
também o Dr. Álamo Meneses e da
Dr.ª Natércia Gaspar. A todos um
bem-haja pela sua presença!
Para além dos 25 anos, foi também apresentado o Jornal “Vida na
Vila” projeto da atual Junta, como
sendo uma forma de comunicação
entre as diversas entidades e a freguesia. Outra atividade que também foi desenvolvida, foi a viagem
de intercâmbio entre a instituição
e o Centro de Apoio Sócio Cultural
Unidade Zambujalense (CASCUZ)
em Sesimbra, ficando também a
aguardar a sua visita no mês corrente. Através desse intercâmbio

Vila

pretende-se não só dar a conhecer
as belezas naturais da Ilha Terceira
e todo o seu património cultural,
gastronómico e natural, através de
visitas a diversos pontos da nossa
linda ilha Terceira, mas também co-

nhecer novas pessoas e culturas.
Por fim, mas não menos importante, encontra-se em andamento o processo de adjudicação do
novo Lar e Centro de Dia da Santa
Casa da Misericórdia da Vila de São

Sebastião, cuja obra é um projeto
há muito aguardado não só pela
própria instituição, mas também
por toda a freguesia. Prevê-se que
tenha início no mês de Agosto do
presente ano.
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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

Rua da Boavista
Vila de São sebastião

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
N.º 2 » ABR/MAI/JUN 2014

Jornal da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião

Fundado a 11 – 12 - 2009

Grupo Desportivo da
Casa do Povo da Vila de São Sebastião

FUTSAL

aeróbica

Pretendemos através desta modalidade promover a prática de uma
actividade física saudável e regular sob orientação de técnicos (as) credenciados para o efeito.
Num regime de competição com mais de 60 atletas federados distribuídos por 4 escalões de formação dos 7 aos 18 anos de idade e um escalão de seniores masculinos.
O nosso principal objectivo é formar atletas para que os mesmos tenham o melhor desempenho nos escalões superiores, tal como a formação de treinadores e dirigentes é nossa prioridade.

Pretendemos através desta modalidade promover a prática de uma
actividade física saudável e regular sob orientação de técnicos (as) credenciados para o efeito.
Pela sua SAÚDE mexa-se, inscreve-te JÁ !
Casa Povo 295 904 123
cpsaosebastiao@mail.telepac.pt

Momentos época 2013 / 14

Formação com treinador
Vitor Sousa vindo de Lisboa

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
9700 Angra do Heroísmo – Terceira- Açores

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

Café + Queijada de Leite » 1,00
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forma poupar
unipessoal lda.
Rua Direita, 84
São sebastião
Telf.: 295 904 740

Bolos,tartes,queijadas
Brigadeiros,rissois
Empadas,fofinhos etc…
295904006 -966141471
Rua do rego nº32 Vila de São Sebastião
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Porque estamos cá?
É uma das principais questões, senão mesmo a questão, que se coloca
quando se fala no Centro Comunitário da Vila de São Sebastião.
Penso que já vai sendo tempo de a vermos respondida.

Divulgação
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É facto, esta é a filha mais nova da nossa comunidade, é a mais recente
Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) da Vila de São Sebastião.
Não contamos com mais do que 3 aninhos de existência e por isso mesmo
estamos a dar os nossos primeiros passos. Esta instituição veio colmatar a
lacuna que existia em São Sebastião. Cada uma das instituições já existentes
abrangia uma área de intervenção: os idosos, o desporto, a saúde, a música
e por algum tempo até mesmo a infância. Contudo em São Sebastião pouco
se investe na formação das pessoas. Nós descobrimos que por aí passa um
pouco da nossa missão. Daí que temos tido diversos cursos uns promovidos
por nós, como o Curso de Inglês básico e o Curso de Informática para
iniciados, outros que apenas albergamos como o Curso de Bordados e neste
momento as aulas de instrumentos de cordas. Infelizmente também as
dificuldades financeiras com que o nosso país se depara nos impediram de
receber cursos como teatro e dança e o grande projeto da Rede Valorizar.

Porque estamos cá?
Não é por isso que desistimos da nossa missão, continuamos persistentes e
dentro das nossas possibilidades havemos sempre de tentar, porque a
nossa sede está bem equipada para receber este tipo de atividades. Possui
no piso 1 uma sala de formação com projetor e um quadro interativo, uma
sala de informática com 8 computadores com ligação á internet, a
Biblioteca Padre Coelho de Sousa que alberga mais de 600 livros, divididos
por temas como religião, politica, arte, teatro, ficção, infantis entre muitos
outros temas. A Biblioteca possui ainda uma ampla sala para consulta dos
livros, trabalhos de grupo mas que pode ser também usada para palestras,
debates e saraus, por exemplo. Todas as salas do 1º piso podem ser usadas
por pessoas com mobilidade reduzida pois possuímos um elevador que
facilita o acesso a essa área.

É uma das principais questões, senão mesmo a questão, que se coloca quando se fala no
Centro Comunitário da Vila de São Sebastião.
Penso que já vai sendo tempo de a vermos
respondida.
É facto, esta é a filha mais nova da nossa
comunidade, é a mais recente Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) da Vila de
São Sebastião. Não contamos com mais do que
3 aninhos de existência e por isso mesmo estamos a dar os nossos primeiros passos. Esta instituição veio colmatar a lacuna que existia em São
Sebastião. Cada uma das instituições já existentes abrangia uma área de intervenção: os idosos, o desporto, a saúde, a música e por algum
tempo até mesmo a infância. Contudo em São
Sebastião pouco se investe na formação das
pessoas. Nós descobrimos que por aí passa um
pouco da nossa missão. Daí que temos tido diversos cursos uns promovidos por nós, como o
Curso de Inglês básico e o Curso de Informática
para iniciados, outros que apenas albergamos
como o Curso de Bordados e neste momento as
aulas de instrumentos de cordas. Infelizmente
também as dificuldades financeiras com que o
nosso país se depara nos impediram de receber
cursos como teatro e dança e o grande projeto
da Rede Valorizar.
Não é por isso que desistimos da nossa
missão, continuamos persistentes e dentro
das nossas possibilidades havemos sempre de
tentar, porque a nossa sede está bem equipada para receber este tipo de atividades. Possui
no piso 1 uma sala de formação com projetor e
um quadro interativo, uma sala de informática
com 8 computadores com ligação á internet, a
Biblioteca Padre Coelho de Sousa que alberga
mais de 600 livros, divididos por temas como religião, politica, arte, teatro, ficção, infantis entre
muitos outros temas. A Biblioteca possui ainda
uma ampla sala para consulta dos livros, trabalhos de grupo mas que pode ser também usada
para palestras, debates e saraus, por exemplo.
Todas as salas do 1º piso podem ser usadas por
pessoas com mobilidade reduzida pois possuímos um elevador que facilita o acesso a essa
área.
No piso 0 a nossa sede conta com o espaço
reservado ao ATL, são cerca de 80 metros quadrados de salas de atividades, contando ainda
com um escritório e casas de banho, que presta todos os dias serviço a cerca de 20 crianças.
Para além disso, alberga também o Salão de Cabeleireiro, e mais recentemente o Salão de Estética, para quem procura fazer uma manicure
e pédicure bem como depilação. Ainda no piso
0 está a sala de convívio inter-idades onde os
nossos sócios possuem um espaço que já sentem como seu.
Uma das nossas grandes apostas, que em-

escritório e ca
Centro Comunitário da Vila de São
Sebastião Para
crianças.
Porque estamo
recentemente
É uma das principais questões, senão mesmo
pédicure bem
quando se fala no Centro Comunitário da Vila de
idades onde o
Penso que já vai sendo tempo de a vermos resp

Divulgação

No piso 0 a nossa sede conta com o espaço reservado ao ATL, são cerca de
80 metros quadrados de salas de atividades, contando ainda com um
escritório e casas de banho, que presta todos os dias serviço a cerca de 20
crianças. Para além disso, alberga também o Salão de Cabeleireiro, e mais
recentemente o Salão de Estética, para quem procura fazer uma manicure e
pédicure bem como depilação. Ainda no piso 0 está a sala de convívio interidades onde os nossos sócios possuem um espaço que já sentem como seu.
Uma das nossas grandes apostas, que embora sem certezas
ainda de se concretizar, continuamos a insistir, é a criação
de uma creche para colmatar a lacuna que existe na
resposta á infância dos 3 meses aos 3 anos de idade. Um
grande projeto que trará uma nova vida a São Sebastião.

Por tudo isto, é com muito orgulho que damos a cara todos
os dias por esta instituição, que a defendemos e que
apostamos no seu crescimento. Quem dá a cara todos os
dias pelas suas instituições sabe do que falamos e
compartilha com certeza do mesmo sentimento.

Vila
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Festejando o Dia da Liberdade...
Artigo redigido pela aluna Mariana Mendes da turma B do 8.º ano de escolaridade

Escrever para argumentar...

SOBRE OS ANIMAIS

Texto redigido pela aluna Nicole Almeida da turma A do 7.º ano de escolaridade
No passado dia 24
de abril, na nossa Escola, assistimos à atuação
da banda Marondas &
Marés, na celebração
do dia 25 de abril. Os membros da banda, em celebração deste dia, tocaram
algumas músicas de um dos autores
das músicas emblemáticas da Revolução dos Cravos, Zeca Afonso. Algumas
destas foram “Grândola Vila Morena”,
“Venham mais cinco”,” Eles comem
tudo”,” Vejam Bem”, entre outras.
Esta atuação foi uma maneira de
celebrar este grande dia para todo o

país de um jeito criativo e divertido.
Acho que todos os que assistiram a este
desempenho gostaram muito e até ficaram impressionados com o talento e
com a interação com o público que esta
banda tem.

Relembrando o dia 25 de abril de 1974...
... o antes e o depois
Trabalho realizado pelas alunas Catarina Santos e Mariana Mendes
da turma B do 8.º ano de escolaridadede escolaridade
Os objetivos deste trabalho são não só dar a conhecer como as pessoas sofriam antes do 25 de abril
e o quão era diferente naqueles tempos do que hoje
em dia, como também apresentar as diferenças na
política (ditadura e democracia), na educação (o antes e depois das escolas) e na sociedade (o pensar das
pessoas, como eram tratadas, etc…).

A democracia
 M.F.A. ( Movimento das Forças Amadas ).
 Liberdade de expressão e manifestação.
 Libertação dos presos políticos.
 Regresso dos exilados.
 Criação dos partidos políticos.
 Fim da guerra colonial.
 Independência das antigas colónias.
 A Madeira e os Açores tornaram-se regiões autónomas.

A Mocidade Portuguesa
 Na escola incutia-se a ordem, o respeito e a disciplina.
Os alunos eram obrigados a usar farda.
 Os professores aplicavam com frequência castigos
corporais severos.
 As disciplinas da época eram a Matemática, Língua Portuguesa, Geografia, História, Ciências e Religião e Moral.
 Os manuais escolares da primária mantiveram-se
iguais durante décadas.
 Na escola, os alunos tinham de saber a tabuada de cor e
também os nomes de todos os rios, serras, caminho-deferro de Portugal e de todas as colónias portuguesas.
 Os alunos eram obrigados a rezar todos os dias.

As escolas agora
 O ensino é completamente diferente; é mais liberal.
 Hoje em dia, só em alguns colégios privados é obrigatório usar farda.
 Os professores, quando os alunos se portam mal,
põem-nos de castigo; se um professor bater num aluno,
está sujeito a ir a tribunal e ser expulso da carreira.
 Atualmente, não é necessário saber de cor o nome
das serras e dos rios, só dos mais importantes, e já não
é necessário saber os caminhos-de-ferro.

 Ser homem ou mulher, antes do 25 de Abril, significava ter direitos e obrigações bem diferentes. Igualdade
entre os sexos era algo impensável antes da Revolução.
As diferenças começavam nos salários e chegavam até
às autorizações para casar.
 As mulheres não tinham o direito de votar a menos
que fossem viúvas, chefes de família ou tivessem um
curso superior.

 Igualdade entre todos os homens e mulheres.
 Todas as pessoas ( a partir dos 18 anos) têm o direito
de votar.

Política

A ditadura
 Não era autorizada a criação de partidos políticos.
 Censura.
 P.I.D.E. ( Polícia Internacional de Defesa do Estado).
 Prisões da ditadura.
 Exílio português.
 Guerra colonial.

Educação

Depois do dia 25 de abril

Sociedade

Antes do dia 25 de abril

RECEITA ESPECIAL DE VERÃO ...

Salada de fruta fácil e saborosa :)
Receita da aluna Marta Rosa da turma A do 7.º ano de escolaridade

Primeiro, põe-se bolacha Maria
numa saladeira e, depois, colocam-se
por cima pera, maçã, ananás, laranja
e pêssego cortados aos pedaços por
cima da bolacha. A seguir, põe-se mais
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bolacha por cima e rega-se com sumo
de ananás e laranja. Batem-se 2 pacotes de natas com açúcar e coloca-se
por cima com um bocadinhos de ananás e de banana a enfeitar.

Os animais têm
sentimentos? Claro que
têm! Eles são seres vivos tal como nós. Gostam de receber carinho
e amor. Não merecem
serem maltratados. Para mim, quem
maltrata os animais merece morrer!
Por um lado, os animais têm emoções, gostam de ser bem tratados,
receber carinho, ter comida… Muitas
pessoas abandonam os animais quando vão viajar, ou até quando mudam
de casa; abandonam-nos também
quando eles estragam alguma coisa.
Mas essas pessoas não se lembram
que os animais têm sentimentos, que
sentem a falta do dono, quem sentem
frio, fome, etc… E aí a maioria acaba
por morrer!
Por outro lado, os animais têm
vários comportamentos semelhantes
aos dos humanos. Por exemplo, os gatos quando têm fome, miam, saltam
para cima de nós. Quando querem
mimos, saltam para o nosso colo, as-

sim como os cães que, quando estão
com fome, ladram de forma diferente;
quando estão tristes ou doentes, ficam
quietos e em baixo. No entanto, não
são só os cães e os gatos quem têm
sentimentos: as vacas, as galinhas, os
cavalos…. Todos têm! Os porcos, por
exemplo, pressentem quando vão ser
mortos e choram; os cães pressentem
quando vai fazer mau tempo; as gaivotas fazem barulho quando vai chover,
enfim… Todos eles têm sentimentos.
Porém, quase ninguém se lembra disso. Pois, eu lembro-me! Amo animais
desde pequena e tenho um enorme
carinho por eles.
Em conclusão, todos os animais
têm vários comportamentos e emoções
parecidos com os que nós temos. E, na
minha opinião, os animais são melhores
que as pessoas, não são falsos e estão
sempre lá com a gente, nunca nos abandonam!

PERSONALIDADES DA NOSSA VILA...

Gaspar Gonçalves Machado Ribeira Seca
Texto redigido pelo aluno Dinis Toledo da turma B do 8.º ano de escolaridade
Gaspar Gonçalves
Machado Ribeira Seca
nasceu a 5 de janeiro
do ano de 1449. Era
filho de Gonçalo Anes
da Fonseca e de Mécia
de Andrade Machado. Gonçalo Anes,
seu pai, foi um dos povoadores da ilha
Terceira. Depois de se ter estabelecido
inicialmente junto da Ribeira de frei
João , fixou-se nas terras da Ribeira
Seca onde sempre terá vivido. Casouse com Clara Gil Fagundes e depois,
num segundo casamento, com Catarina Cardoso, da qual teve quatro filhas − Maria Cardoso Machado Ribeira
Seca, Marqueza Gonçalves Machado
Ribeira Seca, Inês Gonçalves Machado
e Leonor Gonçalves Machado Ribeira
Seca − e dois filhos − Diogo Gonçalves
Machado Ribeira Seca e João Gonçal-

ANEDOTAS

ves Machado Ribeira Seca.
Foi considerado um dos melhores cavaleiros que foi para África. Foi
juiz da Praia e fundador da ermida de
Nossa Senhora da Consolação da Ribeira Seca. Morreu em 1551. Após a
sua morte, em 1861, o lugar da Ribeira
Seca foi elevado a curato sufragâneo
da Vila de São Sebastião. Em 2005, foi
homenageado pela junta de Freguesia
de São Sebastião com uma placa que
está na Torre Sineira da Ermida de Nossa Senhora da Consolação.

Pelo aluno Henrique Fernandes do 8.ºB para a Oficina do Jornal Escolar

− Vai ver se o pai acabou de consertar
a banheira.
− Ainda não, mãe. Venho agora mesmo do quarto de banho.
− E ele disse-te qual era o problema da
banheira?
Bem, posso dizer palavrões?
− Não!
− Então, ele não disse nada.

Duas galinhas veem um filme na televisão. A certo momento, surge uma
cena em que os atores comem um
frango assado. Uma delas diz:
− Adoro filmes de terror!
Os cientistas sabem que não há vida na
Lua, contudo há alguém que a acende
todas as noites.

Vida na
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Jornal da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião

Dia 9 de Junho

Dia da Vila de S. Sebastião
No passado dia 9 de junho a Vila de
São Sebastião comemorou o seu dia. O
programa foi variado e todos contribuíram dando o seu melhor para tornar
este dia ainda mais especial.
Depois de um Domingo de Bodo
muito bonito e vivido pelos sebastianenses acreditem que foi difícil estar
às 6H30 Horas operacional para tocar
a alvorada. A Filarmónica União Sebastianense esteve presente tocando a
alvorada em quatro lugares da Vila de
São Sebastião: junto à junta de freguesia, na igreja da Ribeira Seca, na igreja
do Porto Novo e na Igreja da Senhora
da Graça, no Arrabalde.
Pelas 10H00 inaugurou-se a exposição organizada pelo Centro Comunitário da Vila de São Sebastião intitulada “Vila de artistas” onde para além de
alguns quadros do Sr. Padre Coelho
de Sousa, tivemos expostos trabalhos
do já falecido e saudoso Raimundo
Martins, e de vários sebastianenses de
grande valor e qualidade: Liliana, Carla
Toste, Irene, Filomena e Lucília. Esta exposição que teve a honra de ser inaugurada pelo Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo, Prof.
Álamo Meneses.
Ao meio-dia tivemos um dos pontos altos do programa. A celebração da
Eucaristia por sufrágio de todos os Sebastianenses já falecidos. Esta missa foi
oferecida pelo nosso pároco Domingos Graça que fez uma linda homília
e foi acompanhada pelo nosso grupo
coral a quem muito agradecemos.
No ofertório, cada instituição esteve presente afirmando uma vontade
de união, colaboração e entrega total
ao desenvolvimento desta Vila. Vamos
todos dar as mãos e arregaçar as mangas. Juntos somos mais fortes e a nossa Vila só terá a ganhar com isso.
Pelas 15H00 na nossa linda praça,
entretanto ornamentada pelo nosso
Pároco Domingos Graça, o Grupo de
Jovens de São Sebastião e o nosso
sempre presente agrupamento de
Escuteiros organizaram uma tarde de

jogos tradicionais para grande divertimento dos Sebastianenses mais jovens.
Às 19H30 foi descerrada a placa
toponímica que atribui à via junto à
Escola Francisco Ferreira Drummond
o nome de Rua Padre Coelho de Sousa. Uma iniciativa do Dr. Dionísio de
Sousa, acarinhada pela Assembleia de
Freguesia e total empenho da Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo teve
o seu culminar na comemoração deste
dia da freguesia com a cerimónia do
seu descerrar. A esta cerimónia esteve
presente para além do Sr. Presidente Câmara Municipal, a Eng.ª Fátima
Amorim, Diretora Regional da DRADR,
em representação do Sr. Presidente do
Governo. Em representação da família
esteve a Sra. Raquel Paim.
Mais uma vez esteve presente a
nossa Sociedade Filarmónica União
Sebastianense, a qual por sua sugestão associou-se ao evento desfilando
pela rua então denominada de Coelho
de Sousa elevando e engradecendo
este momento. Esta cerimónia terminou com a colocação de flores junto
do busto do Sr. Padre Coelho de Sousa,
uma singela homenagem da junta de
freguesia.
A nossa sociedade foi palco de lin-

Agradecimentos
Muito obrigado ao nosso Pároco Domingos Graça.
Agradecemos ainda aos elementos da Assembleia da
Freguesia a sua colaboração.
O nosso agradecimento à Filarmónica União Sebastianense .
O nosso agradecimento ao Centro Comunitário da
Vila de São Sebastião .
Obrigado à Santa Casa da Misericórdia da Vila de São
Sebastião.

Vila

dos momentos de beleza, emoção e
verdadeiro divertimento.
Iniciou-se com um belo discurso
da Presidente da Assembleia de Freguesia da Vila de São Sebastião, Sra.
Raquel Silva dando as boas-vindas a
todos, seguindo-se as palavras amigas
da Sra. Engª. Fátima Amorim em representação do Sr. Presidente do Governo
Regional e o discurso do Sr. Presidente
da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Prof. Álamo Meneses. Agradecemos as palavras de amizade do Sr.
Presidente e a garantia assumida que
tudo fará, em conjunto com a Junta de
Freguesia, para desenvolver a Vila de
São Sebastião, traduzindo a sua condição de Vila, em maior bem-estar e progresso para os seus habitantes.
Este executivo da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião neste
primeiro ano de mandato à frente da
Junta de freguesia da Vila de São Sebastião escolheu homenagear duas
gerações de sebastianenses. A um, o
mais jovem atribuiu-lhe uma homenagem de mérito desportivo, ao outro
homenageado atribuiu-lhe um prémio
pelo seu exemplar percurso de vida
em serviço dos sebastianenses e suas
instituições. Após esta homenagem
seguiu-se um belo momento propor-

Obrigado à Casa do Povo da Vila de São Sebastião e
ao seu grupo Folclórico.
Obrigado ao Grupo Coral da nossa igreja.
Obrigado à Escola Básica Integrada Francisco Ferreira
Drummond.
Obrigado ao Agrupamento de Escuteiros de São Sebastião e ao Grupo de Jovens.
Obrigado aos Fadalistas.
Obrigado à Lisandra.
Ao Sr. Paulo Amaro, mordomo do bodo e nosso fogueteiro de serviço.

cionado pelos Fadalistas. Colocando
de pé toda a assistência em ovação na
altura da sua despedida os Fadalistas
proporcionaram devido à sua qualidade e à entrega total à sua atuação momentos verdadeiramente de sonho.
Filhas desta Vila, as irmãs Leandra e
Sara Mota, filhas do Sr. Mota e a jovem
Filipa Lima, neta do Sr. Francisco Costa,
o nosso homenageado, têm merecidamente feito levantar plateias por esta
ilha e fora dela. Foi indiscritível o momento em que a Filipa homenageou
o seu avô. São momentos como esse
que nos marcam para o resto das nossas vidas. Bem hajam.
A nossa Santa Casa da Misericórdia
da Vila de São Sebastião esteve presente com a sua tuna que enche de
orgulho esta instituição e a todos nós
que revemos em cada rosto dos seus
executantes um empenho, uma alegria
pela vida e um exemplo para todas as
gerações. É assim, revendo-nos em Vós
que queremos deixar seguir os nossos
dias. Mais um momento inesquecível.
A Casa do Povo da Vila de São Sebastião associou-se à comemoração
do dia da freguesia através do seu folclore. O Grupo Folclórico da Casa do
Povo da Vila de São Sebastião apresentou novos elementos, demonstrando
uma vitalidade e a garantia que tem
sabido ao longo dos anos atrair mais
elementos jovens, fazendo perdurar
esta forma mais genuína das nossas
tradições e cultura.
A encerrar a noite, o União Sebastianense Futebol Clube, organizador
das Festas de Sant’Ana 2014, dando
seguimento às comemorações do seu
quinquagésimo aniversário, apresentou a Rainha das Festas de Sant’Ana
2014 e o seu Séquito Real. Foi ainda
apresentado o programa provisório
das festas, o qual, devido à sua qualidade e garantia que os elementos que
compõe a comissão nos dão à partida
teremos de certeza umas belas festas
que muitos nos honram a nós, e certamente a todos os que nos visitarão.

O executivo da junta de freguesia quer dar um agradecimento muito especial à Gracinda Airoso pela enorme
disponibilidade que demonstrou ao aceitar o nosso
convite para apresentar este espetáculo de variedades
na comemoração do dia da nossa Vila. A alegria, empenho, competência e amizade que trazes contigo levamnos a lembrar sempre de ti. Muito obrigado.
Queremos ainda agradecer a todos os funcionários
da Junta de Freguesia e demais colaboradores o empenho que tiveram para que tudo corresse pelo melhor. A todos o nosso público agradecimento.
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Os homenageados no dia da Freguesia
Sr. Francisco Martins da Costa Nogueira e demais presentes,
Toda a gente conhece o Sr. Francisco Costa.
Todos o conhecem como sacristão
Sacristão da igreja da Vila de São
Sebastião há 69 anos, não contando
com os dois anos que foi dando os
primeiros passos na igreja juntamente
com seu pai. Tinha então 8 anos. Desde essa altura para cá tem mantido
com uma perseverança notável essa
atividade, tendo trabalhado ao longo
deste anos com onze sacerdotes, cada
um com o seu modo de ser, características e feitios. A título de curiosidade
foram eles:
O padre Gonçalves, o padre Osvaldo, o Padre Mateus, o padre José
Gregório, O padre Joaquim, o padre
Coelho, o padre Lambert, o padre Gregório, o padre Saldanha, o padre Jacinto e o padre Domingos Graça.
Conhecedor como ninguém dos
nossos costumes e tradições sempre
soube manter com o máximo de dignidade todos os serviços litúrgicos,
religiosos, colaborando na ornamentação da igreja e dos andores, organizando procissões, colaborando com
as mais variadas comissões de igreja,
mordomos do sr. Espirito Santo, mordomos das festas, etc. Sempre com
o objetivo de serviço e de entrega à
causa pública e à dignificação da sua
freguesia.
Com o Sr. Francisco as coisas acontecem. Não há que preocupar porque
tudo aparece feito e bem feito na altura certa. Tinha e tem uma grande capacidade de improvisação ornamental
e sobretudo uma experiência litúrgica

que servindo ao altar, logo dá por todas as faltas e carências. Nas palavras
do Padre Coelho de Sousa Não falta ao
nosso homenageado fé e fidelidade ,
zelo e respeito por Deus e pelas pessoas de tal forma que podia ser padre.
Não foi padre mas é pai continuando
a servir a Deus e à sua igreja como se
o fosse.
Muitos o conhecem como Ministro
Extraordinário da Comunhão
Foi a primeira pessoa da Vila de São
sebastião a sê-lo. Para além de ajudar a
dar a comunhão na missa muitos foram os anos que, andando de casa em
casa, foi dando a comunhão aos doentes, serviço que ainda hoje faz embora
atualmente exista muitas mais pessoas
para o fazer.

Muitos o conhecem como alfaiate
Aprendeu essa arte com vinte
anos, ainda andava na tropa, e praticou a costura durante 30 anos. Para
além de roupa para particulares, ganhando a sua vida, muitas foram as
encomendas que teve, na freguesia,
ilha e fora dela para fazer fardamentos para filarmónicas, marchas de São
João, danças e bailinhos, figurinos de
teatro, cortejos das nossas festas de
Sant’Ana, etc.etc. etc.
Grande foi a colaboração com o
Sr. Padre Coelho, outro dos lembrados
esta noite, com o descerrar da placa
da rua com o seu nome, junto à escola
Francisco Ferreira Drummond, materializando muito daquilo que o Sr. Padre idealizava e sonhava. Fez a roupa

de muitas das peças teatrais escritas e
ensaiadas por Coelho de Sousa e Colaborou na execução dos cenários de
muitas peças, em especial a promessa
que percorreu com enorme sucesso os
palcos da ilha.
Dos últimos trabalhos maiores, orgulha-se de ter sido a farda da nossa
filarmónica.
Muitos ainda o conhecem como
cozinheiro
À frente de inúmeros eventos, sozinho ou com o Sr. José Silveira, foi responsável pela organização e confeção
de muitas bodas de casamento, funções e jantares. Colaborava com o seu
trabalho, na cozinha de movimentos
de acção católica, cursos de cristandade, Shalons, , etc.
Muitos não sabem, mas o sr. Francisco Costa, o Sr. José Silveira e o falecido Marcelino chegaram a representar
a comida típica açoriana na Feira nacional da Agricultura de Santarém. Escusado será dizer que foi um sucesso.
Por tudo isto e por muito mais que
aqui não foi dito
Mas especialmente por continuar
a ter a vontade, temos a certeza, de
fazer tudo isto de novo se lhe for pedido, dada a sua enorme generosidade apesar dos seu 79 anos a junta da
Freguesia da Vila de São Sebastião tem
a maior honra e prazer de lhe prestar
esta singela homenagem entregando-lhe esta lembrança e este ramo de
flores.
As flores sabemos que murcharão
mas ficará a lembrança que perdurará
em forma de recordação para a sua
família e para o povo da Vila de São
sebastião.

NOME: Rodrigo Mendes Costa
DATA DE NASCIMENTO: 27 de Fevereiro de 2000 (14 anos)
CLUBE: União Sebastianense Futebol Clube (Desde 2007)
MODALIDADE: Ténis de Mesa
CURRICULUM DESPORTIVO

- Representou a Seleção dos Açores nos Jogos das Ilhas 2012 (Sardenha, Itália)
Foi o atleta mais novo de toda a comitiva açoriana, que, pela primeira vez, atingiu o pódio com
um 3º lugar final, muito à custa dos resultados do Ténis de Mesa!!!!)
- Convocado para o Estágio da Seleção Nacional de Mini-Cadetes (Março de 2013)
- Vice-Campeão Regional Individual de Cadetes Masculinos (2012-2013)
- CAMPEÃO REGIONAL INDIVIDUAL de Cadetes Masculinos (2013-2014)
Primeira vez que um atleta do USFC é Campeão Regional nos escalões de formação
- BI-CAMPEÃO REGIONAL EQUIPAS Cadetes Masculinos (2012-2013 e 2013-2014)
- Atingiu a 12ª posição do Ranking Nacional de Cadetes Masculinos (Dezembro de 2013 e Janeiro de 2014)
- Participação regular nas últimas duas épocas desportivas (2012-2013 e 2013-2014), na equipa
de Seniores Masculinos do USFC, no Campeonato Nacional da 2ª Divisão Masculina
- Convocado para os Jogos das Ilhas 2014 (Córsega, França)
Esta prova realizar-se-á entre 30 de Junho e 3 de Julho
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Discurso da Presidente da Assembleia de Freguesia
da Vila de S. Sebastião no Dia da Freguesia

Boa noite,
Na qualidade de Presidente da
Assembleia de Freguesia da Vila
de S. Sebastião, começo por dar as
boas–vindas às excelentíssimas autoridades que acederam ao nosso
convite: Exma. Engª Fátima Amorim
em representação do Presidente
do Governo Regional dos Açores e
Diretora Regional da Agricultura e
Desenvolvimento Rural, Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo Dr. Álamo de
Menezes; Exmo. Sr. Presidente da
Junta de Freguesia da Vila de São
Sebastião Francisco Santos; Exmo.
Sr. Dr. Guido Teles em representação
da GRATER, Reverendíssimo Pároco
Domingos Graça; Exmos representantes das diversas instituições, e a
todos vós que estais aqui presentes, neste dia festivo para a nossa
comunidade. Gostaria, também, de
estender os meus cordiais cumprimentos aos visitantes e aos nossos
emigrantes que, embora ausentes
fisicamente, continuam sempre nos
nossos corações e com o pensamento neste torrão querido onde
nasceram e viveram. Eu sei que, lá
longe, eles nos acompanham em
comunhão de saudade neste dia
tão especial.
A nossa freguesia, no percurso
da sua longa história, desde que foi
criada por carta régia de D. Manuel,
datada 6 de março de 1503, tem vindo a assumir uma posição de relevo
digna de nota, sobretudo graças à
vontade, à dedicação e ao labor do
seu povo.
A nossa antiga Vila pela sua centralidade na geografia da Ilha de Jesus foi sempre lugar de passagem e
de reunião dos representantes dos
três concelhos terceirenses, onde
foram debatidas as grandes decisões políticas sobre problemas graves que atingiam não só as populações da ilha Terceira, mas também o
arquipélago no seu todo.
Durante mais de século e meio,
foi sob as abóbadas da nossa artística Matriz que os procuradores do

Vila

povo deliberaram e concertaram
posições contra os abusos dos corregedores, as prepotências e injustiças do poder régio totalmente
centralizado em Lisboa, a capital do
Reino, e ainda as ambições e a cupidez de alguns caciques locais que se
queriam impor, à viva força, ao povo
simples, honesto e trabalhador para
daí tirarem benefícios pessoais ilegítimos.
Foi ainda a Vila, no decurso da
sua história, baluarte de defesa da
liberdade e de forte portuguesismo,
como se pode constatar pelos inúmeros fortes, hoje infelizmente arruinados, que enxameavam o litoral
sebastianense desde a Salga até ao
Porto Novo, e pelas repetidas e renhidas batalhas contra os castelhanos. Estes visavam atingir de morte
o coração dos Açores nas pelejas da
Baía da Salga e na das Mós junto aos
ilhéus da Mina, onde se travaram
violentos recontros. Ainda hoje, passados 433 anos, a toponímia conserva a palavra contendas (Ponta
das Contendas, Pico das Contendas
e Farol das Contendas), recordando
esses feitos de heroísmo dos Terceirenses, entre eles sobressaindo a figura lendária de Brianda Pereira.
O nosso patriotismo está, também bem reconhecido pela carta
de Filipe II, na qual várias vezes reclama a rendição dos habitantes do
concelho da Vila de S. Sebastião a
Espanha, à semelhança do que fez
para os dois outros concelhos da
ilha. A própria Baía das Mós está retratada por um conceituado artista
espanhol e posta em destaque na
imponente Sala de Filipe II, existente no grandioso Escorial, mosteiro e
museu, situado a cerca de 30 quilómetros de Madrid. Isto prova a grande importância que a conquista da
Terceira teve para um dos maiores
senhores do mundo nos finais do
século XVI.
Mais tarde com a Restauração
de Portugal e com as lutas entre os
absolutistas e liberais, mais uma vez
a Terceira seria a capital de Portugal
e a Vila, engalanada, receberia ferverosamente o rei liberal D. Pedro.
E novamente a Vila era chama do
amor pátrio, como já o fora desde
que a ela (então chamada Ribeira de
Frei João) aportaram os primeiros
povoadores, em meados do século XV, no Pesqueiro dos Meninos. E
mais acima, umas centenas de metros, beberam a primeira água e ou-

viram a primeira missa, onde hoje se
situa a velhinha Ermida da Senhora
da Graça.
Minhas Senhoras, meus Senhores
O conhecimento destes feitos
históricos e de outros que muito nos
honram, deve-se a um ilustre filho
desta terra, o insigne e respeitado
historiador Francisco Ferreira Drummond. Ele merece ser um exemplo
para os sebastianenses e terceirenses
em geral, e um incentivo para as novas gerações. Como nenhum outro
até hoje, ninguém deu-nos um tão
estimulante ensinamento de fervoroso amor à terra e à defesa intransigente dos seus habitantes. Essa lição
foi seguida por outras figuras da Vila,
a começar pelo seu trineto, o grande
etnógrafo Major Luís Machado Drumond, falecido em 1963, e que evocamos no presente ano, no âmbito
da passagem dos cinquenta anos da
sua morte, como cidadão interventivo em prol do bem da nossa terra
e preservação dos nossos valores e
tradições seculares.
Com a recuperação justa do antigo título honorífico de Vila, em 9 de
junho de 2003, por ocasião da visita
do Sr. Dr. Jorge Sampaio, Presidente
da República Portuguesa, os sebastianenses residentes e os emigrados
foram investidos de novas responsabilidades, novos desafios, novos
processos de atuação, com vista ao
maior engrandecimento da nossa
terra que queremos para todos e
não apenas de alguns. Todos são
chamados a dar o seu indispensável
contributo. Mais do que falar temos
de atuar, trabalhando juntos. Unir e
não desunir é a senha para o desenvolvimento a que todos aspiramos.
Para esse desenvolvimento e
mais perto de nós é digno de menção no contributo prestado pelos
padres Joaquim Esteves Lourenço,
sebastianense de coração e com dezassete férteis anos de paroquiação,
e Manuel Coelho de Sousa sebastianense de nascimento e coração
com trinta e dois de realizações na
Vila, recentemente relembrado e reconhecido publicamente.
Relembro também a jovem mártir Maria Vieira da Silva, que no próximo ano celebraremos os 75 anos
da sua morte e que para todos nós é
motivo de fé e peregrinação.
Outra figura que neste dia não
podemos deixar de recordar é o maestro Manuel Machado Mendes, o
Sr. Manduca, como era vulgarmente

conhecido, que tão lindos momentos de alegria derramou sobre nós
para que vivêssemos mais felizes e
orgulhosos dos sons da nossa filarmónica à qual tanto deu em dedicação e ajudas financeiras. E outros
mais mereciam ser nomeados, mas
o tempo urge.
Ilustres convidados, Senhoras e
Senhores
Referi-me a vários ensinamentos do passado, porque ele é fundamental para a consolidação do nosso presente e do futuro que já vem
aí. Hoje, tudo está a mudar. E a Vila
não é exceção. O nosso quotidiano
é mais risonho e diversificado. O embelezamento das nossas casas, ruas
e largos; os atos e os valores morais e
sociais; as nossas ricas tradições, em
suma, todas essas mudanças exigem muito dos concidadãos e dos
dirigentes autárquicos… Mais do
que palavras fáceis, a Vila necessita
de nova vida, novos rumos, novas
oportunidades de bem-estar e de
desenvolvimento humano. A tarefa
é árdua e, por vezes, por entre dúvidas e cansaços espreita o desânimo.
Contudo, se cada sebastianense abdicar um pouco do seu comodismo,
de alguma apatia e empenhar-se
com determinação na valorização
do bem comum, então seremos cidadãos realizados, úteis à sociedade
e felizes. E a vida sorrirá para cada
um de nós e para os nossos filhos e
netos, que nos hão-de suceder.
O novo executivo, embora há
ainda poucos meses em exercício,
vem merecendo palavras de incentivo de muita gente pelas múltiplas
iniciativas que tem levado a cabo,
congregando vontades, escutando as pessoas, tentando resolver
os problemas, dando assim cumprimento ao programa eleitoral
aprovado pelos eleitores com larga
maioria. Sente-se vida e entusiasmo
a brotar por toda a nossa Vila. Oxalá
este entusiasmo e o ritmo das benfeitorias não afrouxe, para alegria e
felicidade de todos os sebastianenses e dos nossos visitantes.
Apesar dos tempos difíceis, que
atualmente atravessamos, ainda temos esperança em dias melhores.
Vamos todos trabalhar para isso, de
mãos dadas.
Obrigada a todos pela vossa
atenção.
Vila de S. Sebastião, 9 de Junho
de 2014.
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2ª DIVISÃO NACIONAL DE TÉNIS DE MESA

União Sebastinanense finaliza campeonato na 5.ª posição
Após concluídas todas as Séries da 2ª Divisão Nacional, o objetivo da manutenção na 2ª Divisão
Nacional foi alcançado!
Assim, o USFC acabou o Campeonato no quinto lugar da sua
Série, ou seja, a meio da tabela,
com 37 pontos conquistados em
16 encontros. Obtendo nove encontros ganhos e sete perdidos,
com uma percentagem de vitórias
de 56%.
Aproveitamos para felicitar
também as restantes equipas da
nossa Região, que conseguiram
também a respectiva manutenção
na 2ª Divisão Nacional. A Fanfarra
Operária, que evitou também a
Fase Final de Manutenção e o G.D.
Fazendense que, após ter disputado a Fase Final de Manutenção no
passado fim-de-semana, alcançou
o seu objetivo.
Participação dos atletas do
USFC durante o Campeonato Nacional da 2ª Divisão
UNIÃO SEBASTIANENSE
VENCE LIGUILHA
Realizou-se no dia 31 de Maio,
como estava inicialmente previsto, a Liguilha entre as equipas
Açorianas que, por mérito próprio,
conseguiram a manutenção nesta
2ª Divisão Nacional. A competição
teve lugar no Pavilhão do Juncal.
Para além do União Sebastianense F.C., as outras equipas Açorianas são a Fanfarra Operária e o
G.D. Fazendense (Ilha das Flores).
Infelizmente a equipa do Fazendense não compareceu.
Assim, o único encontro realizado foi entre as equipas do USFC
e da Fanfarra Operária. O resulta-

thony: 0-3 (4-11; 7-11; 4-11)
Gui Bettencourt – Afonso Vilela: 3-1 (11-6; 6-11; 11-3; 11-4)
Marco Costa – Olugbenga Anthony: 0-3 (2-11; 3-11; 4-11)
Após a confirmação da “falta de comparência” por parte do
G.D. Fazendense, o USFC garantiu o primeiro lugar da Liguilha,
A Fanfarra Operária em segundo
lugar, ficando o G.D. Fazendense
na terceira e última posição.

do final foi de 3-2 para o União
Sebastianense, assegurando a
vitória nesta Liguilha, depois de
averbadas as respectivas “faltas
de comparência” à equipa do G.D.
Fazendense.
Foi um encontro equilibrado
e emocionante, também pela importância que o mesmo poderia
vir a ter no desfecho final e no
futuro das colectividades para a
próxima época desportiva. Destaque para a vitória do nosso jovem
atleta Rodrigo Costa, de 14 anos
de idade, que foi determinante
na vitória final do USFC … O TRABALHO DESENVOLVIDO NA FORMAÇÃO DO NOSSO CLUBE A DAR
FRUTOS!
FANFARRA OPERÁRIA G.C.S.C.
– U. SEBASTIANENSE F.C.: 2 - 3
André Costa/Gui Bettencourt

– Afonso Vilela/Rodrigo Costa: 3-0
(11-8; 14-12; 11-8)
Marco Costa – Rodrigo Costa:
0-3 (6-11; 6-11; 3-11)
André Costa – Olugbenga AnNOME

IDADE

FUNÇÃO

Depois de uma longa caminhada, finalizando o Campeonato
Nacional da 2ª Divisão na quinta
posição, utilizando oito atletas
(seis deles formados no USFC), é
um resultado mais que merecido,
conquistado na mesa, com muito
trabalho por parte de todos aqueles que fazem parte deste clube
… direcção, treinadores, atletas
e seus pais! A TODOS UM MUITO
OBRIGADO E FORÇA SEBASTIANENSE!!!!
FORMAÇÃO

ENCONTROS
(%)
3 (19%)

PG – PP
(% VIT)
0-2 (0 %)

Jogador
USFC
(Cadete)
Jogador
Gustavo Bizarro
13
USFC
2 (13%)
1-2 (33%)
(Cadete)
Jogador
Gonçalo Bolarinho
13
USFC
6 (38%)
1-5 (17%)
(Cadete)
Jogador
Rodrigo Costa
14
USFC
15
(94%)
5-11
(31%)
(Cadete)
Jogador
17
USFC
7 (44%)
1-3 (25%)
Miguel Santos
(Júnior)
Treinador
25
USFC
3
(19%)
1-2 (33%)
André Santos
Jogador
Treinador
27
Fora da RAA
15 (94%)
24-1 (96%)
Olugbenga Anthony
Jogador
Treinador
30
Fora
da
RAA
3
(19%)
3-0 (100%)
Afonso Vilela
Jogador
% - percentagem de encontros disputados; PG – partidas ganhas; PP – partidas perdidas; %VIT – percentagem de partidas ganhas
Pedro Santos

13

NOTAS:
- Em cada encontro realizou-se sempre uma partida de pares. O USFC utilizou nove diferentes pares ao longo da época,
tendo obtido sete vitórias e nove derrotas, com 44% de sucesso.
- Infelizmente o nosso atleta Pedro Santos foi submetido a uma intervenção cirúrgica e esteve quase toda a época
impossibilitado de jogar. Estamos em querer que se tudo corresse dentro da normalidade, também ele teria ganho algumas
partidas.

Rodrigo Costa Homenageado
No passado dia 9 de Junho,
comemorou-se o Dia da Freguesia
da Vila de São Sebastião. O nosso
atleta Rodrigo Costa foi uma das
duas pessoas que a Junta de Freguesia decidiu homenagear. É o
reconhecer de todo um trabalho,
empenho e dedicação deste atleta
Sebastianense desde tenra idade,
tendo já levado o nome da Vila de
São Sebastião a todos os cantos do
país e além-fronteiras.
Ainda assim a época ainda não
terminou. No final do mês de Junho os nossos atletas Cadetes, BiCampeões Regionais por Equipas,
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vão disputar o Campeonato Nacional Individual de Cadetes, no
Seixal, nos dias 28 e 29 de Junho.
Depois desta prova, o nosso atleta Rodrigo Costa seguirá directa-

mente para os Jogos das Ilhas em
representação dos Açores, que
terá lugar na Córsega (França),
entre os dias 30 de Junho e 3 de
Julho.
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III Festival de Bandas Filarmónicas
A Filarmónica União Sebastianense participou pela 1ª vez no Festival de
Bandas Filarmónicas, que conta já com
a terceira edição e decorreu de 4 a 6 de
Abril, no Pavilhão Gimnodesportivo do
Porto Judeu, numa organização da Associação Cultural do Porto Judeu.
Durante o festival decorreram
workshops para os diversos naipes
que compõem uma banda filarmónica,
nos quais participaram três músicos da
nossa filarmónica, a Ana Carolina Neves na flauta transversal, o Gonçalo
Bolarinho na tuba e o Pedro Neves na
trompa, instrumentistas promissores
que ampliaram assim, as suas capaci-

dades e técnicas de execução numa
partilha de conhecimentos e experiências musicais.
O festival culminou com o concerto
da Banda do Festival, formada por formadores e formandos dos workshops.
A Filarmónica União Sebastianense participou também:
A 18 de Abril – Sexta-feira Santa, acompanhou a
Procissão do Senhor.
A 20 de Abril - Dia de Páscoa: mudança do Divino
Espírito Santo.
A 27 de Abril – Coroação de Lúcia Martins e família,
Rochão da Cruz.
A 04 de Maio – Desfile de filarmónicas na freguesia
da Ribeirinha integrado nas comemorações do 125º

Apresentação da Filarmónica União Sebastianense no dia do seu Concerto a 05 de Abril.

aniversário da Sociedade Filarmónica Recreio dos
Lavradores da Ribeirinha.
A 11 de Maio – Coroação dos Mordomos do Império, 2008. E, porque este foi o Dia do Bom Pastor, a
filarmónica dirigiu-se ao altar e tocou um alegre ordinário e o seu hino presenteando assim o seu pastor
Sr. Padre Domingos Graça.
A 18 de Maio – Coroação de Fatinha Andrade e família, Ribeira Seca.
A 23 de Maio – “Dia do Bezerro” da Coroação de
Marcelino Faria e família, Rua da Praça.
A 25 de Maio - Coroação de Marcelino Faria e família, Rua da Praça.
A 01 de Junho – Coroação de Miguel Pereira e família, Canada do Sargo.
A 04 de Junho – “Dia do Vinho” do 1º Bodo.

A 06 de Junho – Mordomias do 1º Bodo.
A 07 de Junho – Sábado do 1º Bodo.
A 08 de Junho – Domingo do 1º Bodo:
Coroação de Sílvia Santos, Cantinho, freguesia de São
Mateus.
Coroação dos Mordomos do Império, 2014.
Concerto e animação de Bodo.
A 11 de Junho - “Dia do Vinho” do 2º Bodo.
A 13 de Junho - Mordomias do 2º Bodo.
A 14 de Junho - Sábado do 2º Bodo.
A 15 de Junho - Domingo do 2º Bodo:
Coroação dos Mordomos do Império, 2014.
Animação de Bodo (não foi possível realizar o Concerto devido ao mau tempo).
A 17 de Junho – Tocata no mato, dia da tourada do
Bodo.

Entrega de lembrança à Filarmónica União Sebastianense pela sua participação no Festival.

A Filarmónica não pode tocar “de graça”
É com algum sacrifício que a filarmónica se mantém ativa. Os serviços
contratados são poucos e mal pagos,
os apoios cada vez mais reduzidos e
as despesas como honorários do maestro, manutenção dos instrumentos e
consumíveis (palhetas, óleo), continuam ou aumentam.
O objetivo da filarmónica é crescer,
em número de executantes e em qualidade musical, o que implica, além de formação musical, investir em fardamento
e na aquisição de novos instrumentos e
isso comporta um custo bastante avultado que na ausência de qualquer apoio
tem de ser suportado pela filarmónica,
com o cachê relativo aos seus serviços,
pelo que esta não pode tocar “de graça”.
Ninguém questiona o cachê de
uma banda rock (com três ou quatro
pessoas) mesmo quando o vocalista
se limita a “berrar” e o guitarrista a produzir ruídos aos quais chama música,
também ninguém questiona o cachê

de um dueto de música pimba em
que um elemento é o vocalista e faz
playback e o outro é a bailarina, sem
esquecer que as suas atuações muitas
vezes não vão além de uma hora.
Mas, quando o assunto é a Filarmónica muitos se querem pronunciar,
contestar e até regatear o cachê pedido pelos seus serviços, esquecendo
que estes são a principal fonte de rendimento para a sua sobrevivência.
Multiplicar esses cachês por 30,
que é o número médio de elementos
presentes numa atuação da filarmónica (porque o número de executantes
por serviço varia conforme a disponibilidade dos mesmos) é suficiente para
percebermos que os cachês relativos
aos serviços da filarmónica são bastante simbólicos. Questioná-los é desrespeitar e desvalorizar o trabalho dos
músicos, porque são eles que formam
a filarmónica e que abdicam de muito
da sua vida pessoal e familiar, das suas

Dia da Vila de São Sebastião a 09 de Junho

Alvorada.

Vila

Desfile pela Rua Padre Coelho de Sousa.

noites para ensaiarem e do seu tempo
para atuarem (por vezes quase o dia
inteiro), renunciando assim a outros
interesses e sem receberem um único
cêntimo.
Na verdade nenhum músico está
na filarmónica por dinheiro, mas sim
por paixão pela música e pelo prazer
de executar um instrumento musical.
Muitos até “pagam” para tocar, quando
se deslocam em veículo próprio e por
conta própria (para atuarem fora da localidade); quando investem no próprio
instrumento para que seja de qualidade superior ao que a filarmónica disponibiliza; quando suportam as despesas
com a manutenção e reparação dos
seus instrumentos, se não os querem
sujeitar a qualquer uma oficina que a
filarmónica tenha possibilidades de
pagar e muitos até já assumiram custos
com uma ou outra peça de fardamento,
evitando assim mais uma despesa para
a filarmónica. E no entanto, por vezes

ainda são tratados injustamente.
O cachê auferido em cada serviço
não é para os músicos, é para a filarmónica, para que essa continue a cumprir
a sua função e tenha condições de garantir a sua existência.
A Filarmónica União Sebastianense, banda centenária, merece respeito
e uma maior consideração por parte
de todos, por todo o seu historial, pela
instituição que é e pelo que representa
para a Vila de São Sebastião.
Viva a Filarmónica União Sebastianense! Vivam os músicos! Os que estão
ao serviço e os que já serviram, bem
como as suas famílias, muitas vezes
esquecidas, cujo papel que desempenham é relevante para a filarmónica.
Não esquecendo também, todos quantos já colaboraram e colaboram com a
nossa sociedade e todos quantos por
ela passaram dando o seu melhor.
Andreia Martins André

Aconteceu na nossa Sociedade

25º Aniversário da Santa Casa da Misericórdia
da Vila de São Sebastião a 06 de Abril.

Lançamento do livro “ANTÓNIO MOTA – O
CANTADOR” a 03 de Maio.
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A força de um grupo sólido,
dinâmico e centenário

A forçaAde
um grupo
sólido,
dinâmico
e centenário
Venha
terum
connosco
e sólido,
abra uma
força
de
grupo

A força de um grupo sólido,
conta
temos
todas
as soluções
Venha
ter–connosco
e abra
uma conta
dinâmico
e
centenário
dinâmico
e centenário
Temos todas financeiras
as soluções financeiras

Venha
ter
e abra
uma
Estamos
naconnosco
Vila deter
São Sebastião
desde
2004
Venha
connosco
e abra uma
conta – temos todas as soluções
conta – temos todasNoas
soluções
mês
de ??????? 50% de desc
No mês de
financeiras

financeiras
Em toda a confeção

50%
de desconto
Estamos
na
Vila
de
São
Sebastião
desde
2004
Rua Dr. Sousa Meneses nº15,
Tel: 295 213 007

Fax: 295 217 006

Estamos na Vila de São Sebastião desde 2004
em295904011
toda a confeção

9700-154 Angra Heroísmo

Rua da fonte nº28 Vila de São

295 905 011
Acrílicos e PVCs – Esponjas, Napas e Telas – Inox e Aços
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Como vai a catequese em S. Sebastião
Férias A nossa catequese entrou em férias no dia 30 de maio, último sábado do mês. Este dia foi vivenciado pelos catequizandos de
um modo diferente. Na   Eucaristia
houve a festa do compromisso dos
catequizandos do 9º ano. Para se
chegar a um compromisso cristão
é necessário uma interpretação
cristã da vida. A Homilia foi muito
dialogada como sempre.
Confraternização. Finda a celebração da missa, os catequizandos
dirigiram-se ao salão paroquial,
aí   tiveram um lanche oferecido e
preparado pelos catequistas e pároco. Foi um momento de confraternização em que as crianças se
deliciaram com as iguarias variadas que tinham a sua disposição.
Nova equipa coordenadora:  
Na ultima reunião de catequistas , foi nomeada   nova equipa
coordenadora visto a atual ter
acabado o seu mandato de três
anos. A nova equipa é constituída
pela   presidente - Nélia Ornelas,
secretária - Avelina Santos e tesoureira Alda Santos. Desejamos os
maiores êxitos.
Crismandos: - Esta última semana   foi muito vivenciada da pelos 16 adolescentes que se crismaram no dia cinco de junho. Como
preparação próxima tiveram a festa
do Envio, nela participaram pais e
padrinhos. A festa foi marcada por
uma simbologia muito própria.

A todos os adolescentes foi
entregue um saquinho de sal, para
os fazer lembrar que futuramente
teriam de ser “sal da terra” , para
temperar com as suas atitudes e
testemunho de vida, o ambiente
onde se encontrem.
A festa do crisma foi muito bonita e vivenciada. Os crismandos estavam alegres e nervosos o que
lhes dava uma expressão ternurenta. Desempenharam bem   os
seus papéis em toda a celebração.
No fim desta, houve a foto do grupo com o Senhor Bispo, Pároco e
Catequista.
1ª Comunhão No dia 22 do
corrente mês vão fazer a 1ª comunhão 14 crianças. Que este Jesus
Eucaristia tão desejado por elas,
permaneça eternamente nas suas
vidas. Parabéns às catequistas que
as prepararam. - Irene Cunha, Cidália e Laudelina.
Recomeço A nossa Catequese
recomeçará em meados de Setembro, até lá pedíamos aos adultos e
jovens que se sintam vocacionados para a missão de catequisar,
que sejam generosos   porque precisamos de catequistas. “A messe é
grande os obreiros são poucos.”
Até ao próximo ano Litúrgico.
Rita Barcelos

Nos Escuteiros da Vila de S. Sebastião, Agrupamento 652

Semana do Divino Espírito Santo

Na semana de 11 a 18 de Maio
do corrente ano este Agrupamento acolheu na sua sede as Insígnias do Espirito Santo.
Foi uma semana vivida intensamente pelos nossos escuteiros,

Vila

quer na sua preparação, quer
durante a semana em que foi recitado o terço e animado pelos
próprios até ao ponto alto na Eucaristia em que um escuta representando cada seção foi coroado

abençoando desta forma todos os
restantes.
No salão do Passal foi o momento de partilha e de confraternização entre todos os nossos
escutas, pais, entidades e convi-

dados.
A todos, que tornaram possível esta semana desde pais, escuteiros, entidades O nosso BRAVO,
BRAVO, BRAVO, BRAVISSÍMO.
BOA CAÇA
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Núcleo da Vila de São Sebastião

O pão nosso de cada dia
nos dá hoje (Mat 6: 9-13)
Segundo José Tolentino Mendonça, «No tempo de Jesus coexistiam diversas correntes dentro
do Judaísmo ou vários judaísmos,
como hoje se prefere dizer. Ainda
segundo o mesmo, a expressão
da identidade de cada um desses
movimentos passava pela oração.
Esta vinculava, espiritual e sociologicamente, os membros de cada
grupo, servindo para assinalar pertenças, aproximar e distinguir».
Ora, no processo de vivência de
Jesus com os seus discípulos, chegou o momento, que estes sentiram o chamamento e pediramLhe que os ensinassem a rezar.
Quando julgou oportuno Jesus
ensinou-lhes a oração do Pai-nosso, dizendo orai pois assim: «Pai
nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu Nome; Venha a
nós o teu Reino, seja feita a tua
vontade, assim na terra como no
céu; O pão nosso de cada dia nos
dá hoje; Perdoa as nossas ofensas,
como nós perdoamos a quem nos
tenha ofendido; E não nos deixes
cair em tentação, mas livra-nos do
mal” (Mt 6,9-13)».
Há dois momentos marcantes
na vida de Jesus no que se refere
ao pão, o milagre da multiplicação dos pães onde Jesus se compadeceu da multidão faminta e a
saciou com os poucos pães disponíveis e a partilha do pão na
Última Ceia onde se crê que Jesus

instituiu a eucaristia, ao partir o
pão dizendo, tomai e comei este
é o Meu Corpo.
O pão é um bem essencial
para a alimentação do Homem.
Mas, espiritualmente, ele tem um
significado mais profundo, não representa apenas os seus elementos constituítivos. Ele é, sobretudo, um elemento de partilha e de
solidariedade entre os homens.
Quando se pede o pão nosso, não
estamos a pedir o pão só para nós,
mas sim que ele seja extensivo a
todos. Mais ainda, não estamos tão
só a pedir o pão alimento do corpo, como também um bem para a
alma, para o coração.
É neste contexto que o Núcleo
da Cáritas da Vila de São Sebastião
pretende partilhar o pão nosso de
cada dia, com aqueles que mais
necessitam de alimento para sobreviverem, apelando à caridade
dos que mais têm, para que sejam
solidários. Na certeza, porém, que
quem se desprende um pouco dos
bens materiais recebe incomensuravelmente mais de bens espirituais.
Um cristão comprometido com
a sua fé, não pode ficar barricado
na indiferença do que se passa à
sua volta. Tem a obrigação de agir
e, sobretudo, de agir sem desvalorizar o caminho que o outro seguiu
até tomar a decisão de vir ao encontro.

?????????????????????????????
A Cooperativa Agrícola de Serviços “União Sebastianense”, sedeada em Rua nova nº 35, freguesia
de São Sebastião, tem vindo nestes últimos anos a desempenhar
um trabalho que passa por aumentar as ofertas de serviços tanto aos seus associados como ao
público em geral.
Pouco a pouco e com os pés
bem assentes na terra, temos vindo a oferecer uma panóplia de
produtos, assim como de serviços
a quem nos procura. Para além
de toda a área comercial que a
caracteriza passou a dispor de 2
técnicos superiores que fazem
Pag. 16

acompanhamento em várias áreas, nutrição animal, fertilização,
fitofarmacêuticos e reprodução.
Dispõe ainda de pessoal especializado em máquinas de ordenha
e avarias. É importante também
salientar que dispõe á largos anos
de um ponto de SNIRA – Sistema
Nacional de Identificação e Registo de Animais.
Nestes últimos anos a cooperativa aumentou o leque de oferta
tanto a nível de adubos estando
agora a trabalhar com empresas
prestigiadas como ADP, Deiba e
TimacAgro, bem como produtos
de higiene de marca própria e Hy-

pred. É também neste momento a
representante da Fulluwood (material de ordenha) para o grupo
central.
Embora não seja de agora,
mas é um dos nossos marcos principais, uma vez que somos uns
dos associados, dispomos de uma
vasta gama de rações que nos é
oferecida pela Terceirense Rações
SA.
Pouco a pouco a nossa Cooperativa foi ocupando um lugar
de preferência por parte dos Empresários Agrícolas de toda a Ilha,
estando agora com clientes em
todas as freguesias, e para que

os mesmos continuem a ter as
respostas para os seus problemas
tentaremos continuar a ter, e se
possível aumentar os nossos produtos, assim como a nossa capacidade de resposta.
É com muito esforço por parte
dos funcionários desta casa que
nos últimos 4 anos a Cooperativa
Agrícola de Serviços “União Sebastianense” aumentou as suas
vendas para o dobro e temos que
agradecer a si, que nos procura
diariamente, o nosso muito OBRIGADO.
Venha Visitar-nos!!!
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Conferência

Luís Machado Drumond
cidadão interventivo e a sua obra
No próximo dia
10 de julho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de
Angra do Heroísmo,
António Leal,
haverá uma sessão
professor
de
homenagem
ao Major Machado
Drumond com início pelas 20h30,
que constará de uma conferência
proferida pelo filólogo e estudioso
do homenageado Dr. António Neves Leal. Esta iniciativa integrada
na comemoração do cinquentenário da morte do grande etnógrafo
terceirense, trineto do autor do
Anais da Ilha Terceira, Francisco
Ferreira Drummond., conta também com a participação de um
grupo de músicos do Conservatório Regional de Angra do Heroísmo
e de uma cantoria com conhecidos
improvisadores da ilha Terceira.
O orador traçará o perfil biográfico e profissional do antigo
oficial do Exército e da Força Aérea Portuguesa, salientando o seu
grande apego telúrico e acrisolado

amor à Terceira, sua ilha natal, bem
expresso nos seus trabalhos de
insigne folclorista e competente
investigador das nossas ricas tradições e costumes. Através da sua
obra multifacetada de etnógrafo,
historiador, músico, poeta popular
e jornalista, desfila o viver alegre e
o sentir genuíno das nossas gentes que ele, como poucos, soube

desvendar durante as suas inúmeras pesquisas de campo e noutras
fontes consultadas, durante os 13
anos intensamente vividos na Base
das Lajes.
Nos seus escritos reside parte
de nós próprios, que somos como
povo a coluna vertebral dos seus
escritos. Os foliões, as festas populares, religiosas e profanas, as
cantigas ao desafio, as touradas,
as danças carnavalescas, o baile
antigo, as festividades do Divino
Espírito Santo, lengalengas, crenças e benzeduras, jogos populares,
figuras típicas e históricas, monografias de lugares, etc., enformam
um mundo insular, onde temos
mergulhadas as nossas raízes e
escondidos os nossos sonhos e anseios, que nos encanta e empolga
cada um de nós.
Este evento é apoiado pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Junta de Freguesia da Vila de
S. Sebastião e Instituto Histórico
da Ilha Terceira.
Entrada livre.

Jornal da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião

Biografia

Luís Ferreira Machado Drumond, nascido
em S. Sebastião na ilha Terceira a 26 de
Março de 1905, descendente de antigas
famílias locais, era trineto do autor dos
Anais da Ilha Terceira, Francisco Ferreira
Drumond, de quem herdara, além de um
acrisolado amor pela sua terra, o mesmo
desejo intenso de investigar, com meticulosidade e escrúpulo, a história e as tradições, usos e costumes da terra que o viu
nascer.
Dividiu o seu tempo entre a família, a vida
militar e a recolha e transmissão do folclore da sua terra.
Entrou para o serviço militar como praça
no Batalhão de Infantaria 17 em Angra do
Heroísmo.
Casou a 12 de Abril de 1928 com Lina Teresa
de Jesus Cosme Drumond, natural da Povoação na ilha de São Miguel.
Do seu casamento houve três filhos sendo
Lina Remy Cosme Machado Drumond, Maria Luísa Cosme Machado Drumond e Luís
Viriato Cosme Machado Drumond.
Dedicou grande parte da sua vida na recolha e compilação do Folclore Terceirense. A
partir de 1951 encontramos com frequência o seu nome nos jornais terceirenses,
mas muitos dos trabalhos de carácter esporádico, deste autor, foram dispersos por
almanaques, revistas e rádio, quer com o
seu nome quer sob o pseudónimo de “periscópio”.
Em reunião, a 6/12/1953, é nomeado sócio
efetivo do Instituto Histórico da Ilha Terceira.
Luís Viriato Machado Drumond
Filho do autor e Editor

A vila no tempo

O 10 de junho de 1964
Apesar de não ser feriado para todos, a Vila celebrou esta data com
quatro muito importantes inaugurações: a nova estrada em macadame
até ao Farol das Contendas, numa extensão de três quilómetros, até aí uma
escalavrada ribeira, apenas acessível a carros de bois, e três novos edifícios
escolares tipo Plano dos Centenários. O primeiro inaugurado foi o do Porto
Novo nas proximidades da Ermida de S. João, o segundo foi o da Ribeira
Seca de Cima e o último, o maior e dotado de uma cantina, situado no
centro da Vila.
A estas inaugurações assistiram o governador do Distrito de Angra do
Heroísmo, Dr. Teotónio Machado Pires, autoridades civis, militares e eclesiásticas, presidentes dos corpos administrativos, Edilidade angrense, chefes
de serviço, etc, que emprestaram grande brilhantismo à celebração do Dia
de Portugal, centrado na nossa antiga Vila. Esta última, para mim, parecia então uma verdadeira cidade pelo inusitado movimento dentro e fora
das escolas. Desde aquela sublime manhã e durante os seus 47 anos de
funcionamento, elas foram alforjes de conhecimentos, viveiros de tantas
amizades, de confidências, brincadeiras, namoricos, e relicários de tantos
sonhos e segredos que, ainda hoje, perduram na intimidade das nossas
memórias.
A imprensa de há 50 anos referia-se à nossa escola da Rua Direita nos
seguintes termos:
O acto primacial e de maior projecção oficial e popular, como ilustram
os dois flagrantes que inserimos, decorreu na Rua das Flores ( leia-se Rua
Direita) (…) inaugurando-se o grandioso imóvel escolar de dois pisos,
constituido por oito salas, para outros tantos mestres e 286 crianças- 163
do sexo masculino e 123 do feminino. Discursaram os srs professor António
das Neves Leal e o dr. Baptista de Lima presidente do Município.

Todos os oradores, desde o rev. Padre Coelho de Sousa, alma e fulcro
do brilante êxito popular alcançado ao sr. Dr. Machado Pires, realçando
cada um, sob o seu prisma, o significado e valor dos novos empreendimentos, ouviram fartos e vibrantes aplausos dos circunstantes.
Para mim, jovem professor de 20 anos de idade, foi tudo isto um
momento inolvidável na minha vida, sobretudo por ter recebido tantos
aplausos do nosso povo e rasgados elogios das entidades presentes. Uma
das imagens do jornal A União mostra, grande parte da enorme moldura
humana que se estendia pela Rua Direita, desde a esquina da Rua da Fonte
até à do Rego. Lembro-me, como se fosse ontem, do ar festivo e jubiloso da
população sebastianense que fez feriado para estar presente, em peso, ao
grande evento, não desmerecendo assim os pergaminhos históricos que a
enobrecem. Esta gente singela e laboriosa, cujas qualidades tanto aprecio,
alindou as suas ruas, atapetando-as com as mais lindas flores, expondo
uma paleta de colchas regionais pendentes das varandas, janelas e muros,
enquanto drapejavam as bandeiras nos mastros e os morteiros atroavam
os ares por entre os acordes da nossa filarmónica, sob a batuta do saudoso
maestro Manuel Machado Mendes. Um magnífico e vistoso mostruário de
coisas belas, sobressaindo, entre elas, as batas brancas dos alunos a contrastar com o preto e o cinzento das autoridades convidadas.
Hoje, estas cinquentenárias escolas já são monumentos e documentos do passado de todos os sebastianenses, que lá viveram alguns dos mais
belos anos da sua vida. Eles gostariam de as ver recuperadas e preservadas
para os nossos filhos e netos. A futura recuperação e preservação seriam
não só provas visíveis de amor, carinho e justiça, mas também uma oportunidade para a valorização do património material e sociocultural do
nosso burgo.
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Ilha Terceira - A origem do nome
Ilha Terceira, porquê?
Ilha de Jesus Cristo, porquê?
São estas duas
designações que por
Dionísio Sousa, antonomásia uma da
aposentado
outra, se aplicam à
ilha Terceira.
A explicação tradicional para a designação de Terceira é a de ter sido a
terceira ilha a ser descoberta depois de
Santa Maria e São Miguel
Quanto pudemos verificar é esta a
explicação mais antiga e a que acabou
por prevalecer sobre muitas outras.
Com efeito, um dos documentos mais
antigos que conhecemos sobre o assunto é o de Valentim Fernandes Alemão e cujo último apelido indica a sua
origem, Alemanha, mais precisamente
da Morávia. Terá vindo para Portugal
na última década do século XV, e que,
no próprio texto que escreve, se constata ter estado nos Açores em 1507.
Na sua “Descrição das Ilhas do
Atlântico”, a respeito da Terceira diz:
“A ilha Terceira foi assim chamada porque foi achada depois das outras duas:
Santa Maria e São Miguel” Acrescentando”: E também contra oeste jaz a
terceira em número”.
Como se vê, talvez por não achar
grande consistência histórica, só por
si, para a designação de terceira na
ordem das descobertas, a reforça com
uma razão geográfica. É a terceira a
contar do leste para oeste.
Como é evidente, há aqui um pressuposto que é o das ilhas terem sido
descobertas em sequência umas das
outras e não simultaneamente.
O Padre Manuel Luís Maldonado,
considerado o primeiro grande historiador da Terceira, na ordem cronológica, porque escreveu a sua “Fénix Angrence” no século XVII (1644—1711)
foi um dos que contestou essa hipótese. Diz ele:
“De um brevíssimo tratado que se
acha do descobrimento das ilhas dos
Açores (possivelmente o atrás referido

de Fernandes Valentim) a que todos
se remetem, consta que a ilha Terceira
fora descoberta e povoada cinco anos
depois da ilha de São Miguel. E sem
embargo de que todos assim o crêem,
eu contudo não acho nenhuma razão
no que toca ao descobrimento, pois
é certo que no mesmo tempo que se
descobriu uma das ilhas se acharam
todas, em razão de ser tão pouca a
distância de umas e outras, que todas
se avistam e algumas como são as
do Faial, Pico e São Jorge tão circunvizinhas que entre elas não medeia
mais do que um canal de duas ou três
léguas; com o que é de crer que sendo todas vistas e achadas ao mesmo
tempo, foram pelos anos em diante
povoadas; e pela notícia e certeza de
que já eram, vieram os novos povoadores habitá-las”
Arredada a razão do nome no descobrimento ou achamento, restava a
Maldonado a hipótese do povoamento. E é isso mesmo que ele diz num
passo adiante do atrás citado, salientando: “Chama-se esta Ilha Terceira por
ser a terceira que se povoou”.
Por curiosidade, adiante-se que,
sobre a data exacta do descobrimento da ilhas, diz o nosso Ferreira Drummond: “ Sobre o tempo prefixo em que
foram descobertas estas ilhas variam
miseravelmente os autores”.
Por curiosidade ainda, anote-se a
explicação algo singular do historiador
micaelense Gaspar Frutuoso (15221591) Diz ele que “ os naturais dela a
chamam Terceira em respeito das duas
que primeiro foram achadas”. Este respeito reverencial dos ”terceirenses”
pelo lugar que caberia a São Miguel(
Santa Maria pouco conta nestes e
noutros cálculos) traz a marca de uma
visão muito própria de um natural de
São Miguel.
O mesmo Gaspar Frutuoso rejeita a
tese da simultaneidade da descoberta
de todas as ilhas, dizendo que ela se
deve ter prolongado por cinco anos,
entre o ano de 1444, em que São Miguel foi descoberta, e o de 1449, em

Na Cerimónia do Dia da Região

que el-rei Dom Afonso deu licença ao
Infante Dom Henrique para “ que mandasse povoar as ilhas dos Açores as
quais já naquele tempo eram descobertas e nelas lançando algum gado”.
Não vamos passar neste texto para
a razão da outra designação para a Terceira, para não o prolongar demasiado.
Vamos apenas acrescentar um facto
que sendo, talvez, do conhecimento
de alguns, não é de conhecimento generalizado.
É que é o mesmo Gaspar Frutuoso
que diz ter sido por respeito a São Miguel que os terceirenses adoptaram a
designação de Terceira, é ele mesmo
que longamente se espraia sobre o
singular nome de Terceira que, no plural, (terceiras) chegou a servir de nome
antonomásico para todas as ilhas dos
Açores.
Dos dois trechos em que explana longamente a razão desse nome,
transcrevemos apenas o último: “Os
do Reino e outros estrangeiros” falando do “geral das ilhas de Portugal, sem
começarem das Canárias que são de
Castela, chamam a todas estas nove
ilhas dos Açores, Ilhas Terceiras, parece
que a respeito das Ilhas de Cabo Verde
que foram as primeiras de Portugal e
das ilhas do Porto Santo e da Madeira
que são as segundas que se descobriram”.
E acrescenta, à cautela diríamos,
nós “se não for esta bastante razão,
folgarei de ouvir de quem outra mo
quiser dizer e ensinar”.
Sem desprimor para o micaelense
Gaspar Frutuoso é fácil encontrar outra
explicação. A tendência natural é para
dar a todo um arquipélago o nome
da ilha mais importante. Era o que se
passava no tempo de Gaspar Frutuoso
com a Terceira e havia de continuar a
sê-lo por mais alguns séculos. Até que
as circunstâncias históricas mudaram
e hoje, por exemplo, muitos “do reino
e outros estrangeiros” ( para não falar de alguns micaelenses) tendem a
confundir ou a reduzir os Açores a São
Miguel.

Padre Coelho de Sousa recebe
Insígnia Autonómicas de Reconhecimento
O Padre Manuel Coelho de Sousa, foi condecorado a título póstumo, na segunda feira do Espírito
Santo, Dia dos Açores, as insígnias
autonómicas de reconhecimento
durante a cerimónia oficial co presidida pela presidente da Assembleia Legislativa e Presidente do
Governo regional dos Açores, que
decorreu na vila do Nordeste, ilha
de São Miguel.
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À Ilha Terceira
Ilha Terceira
Ilha de Cristo
Tens um encanto
Nunca visto.
Ilha Terceira
Ilha de glória
Tens páginas únicas
Na tua História.
Ilha Terceira
Coração dos Açores,
És a mítica
Ilha dos Amores.
Ilha Terceira
Ilha das Touradas
És a primeira
E das mais cantadas
Ilha Terceira
Ilha do Carnaval.
O povo se diverte
De forma original.
Ilha Terceira
De Angra cidade
Tens o muito celebrado
Património da Humanidade.
Ilha Terceira
Dos verdes prados
De vastas pastagens
E de inúmeros cerrados.
Ilha Terceira
Ilha dos Impérios.
Do culto do divino
E dos seus mistérios.
Ilha Terceira
Ilha lilás.
Do pôr do sol
E da beleza que ele traz.
Ilha Terceira
De cidades e vilas,
De lindos ilhéus
E outras maravilhas
Ilha Terceira
Do leite e do gado
Da alegria e da festa
Sem tom magoado.
Ilha Terceira
Da Praia da Vitória
E do Ramo Grande
É o triunfo da História
E de um passado brilhante.
Ilha Terceira
Ilha dos bravos
Onde o povo se diverte
Sem entraves.
Ilha Terceira
Princesa do Oceano.
Onde os folguedos
Duram todo o ano
Ilha Terceira
Do aeroporto e dos portos
Escala verdadeira
De muitos transportes.
Ilha Terceira
Perpetuamente redonda
Dos calhaus e do mar
Da maré e da onda.
Ilha Terceira
Das freguesias em volta.
Dos habitantes corajosos
Prontos para qualquer revolta.
Ilha Terceira
Do casario branco
Das portas e janelas
E do receber franco.
Ilha Terceira
Terceira pão e povo
Como cantar-te oh! Terceira
Que mereces um canto novo.
Dionísio Sousa 20.10.2013
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Era assim….

Dei comigo a pensar na avó
que conheci, na vida que ela levou, com a qual aprendi algumas
coisas. Interroguei-me como terá
sido a vida das mulheres que nasceram nos finais do século XIX,
viveram nas primeiras décadas do
século XX. Fiz uma recolha de informação, entrevistando algumas
das nossas idosas, cujas mães nasceram naquela época, uma delas a
sua mãe viveu até aos 101 anos e
cinco meses. Uma graça de Deus.

A senhora Maria Emília de Sousa,
viveu uns anos com as filhas, no
Canadá e veio terminar os seus
dias na freguesia que a viu nascer,
onde trabalhou para criar os seus
nove filhos. Esta senhora levou a
sua vida de mãe, trabalhando muito desde as tarefas da casa às do
campo, foi uma mulher inteligente e muito religiosa, a quem Deus
concedeu um ar tão Angelical. Era
consolador olhar para ela e ouvir
as suas palavras sábias e ternurentas, «a tia Maria Emília, parecia um “Anjo”, que vivia entre nós.
Faço referência a esta senhora que
também conheci, como um gesto
de homenagem a todas as nossas
bisavós e avós, que viveram neste
período de tempo.
Esta e tantas outras mulheres
de S. Sebastião que nasceram em
1890, não tiveram uma vida fácil,
casavam e logo a família começava
a crescer, sendo o número de filhos

próximo ou superior a dez. Alguns
morriam à nascença ou de tenra
idade, pois os cuidados de saúdematerno-infantis, não existiam. Os
que se criavam eram fortes e resistentes. Mulheres que foram umas
lutadoras e que viveram em condições que não têm nada a ver com
as atuais.
As casas eram geralmente terreiras. O quarto de cama dos pais
era de sobrado, tinha uma cama de
madeira, uma cadeira e um berço
para criar os filhos que iam nascendo. O quarto dos filhos tinha uma
cama feita de barrotes, uma tarimba, ou duas conforme o número
de filhos ia aumentando. Recorriase ao sótão para deitar alastre os
rapazes, ou as raparigas, quando
estes já começavam a ir trabalhar
e tinham de se levantar bem cedo.
Estas camas tinham colchões de
palha, alguns já de folha.
No meio da casa havia uma
caixa de madeira, Um guarda fato,
ou cómoda onde guardavam as
roupas de cama que eram feitas no
tear. Também aí existia o estrado,
onde as filhas sentavam-se a bordar, noutras casas era numa estreia
feita de palha que estendiam no
chão terreiro. Raras eram as casas,
mesmo muito raras, as que tinham
quarto de jantar e sala. Se o tinham
pouco o usavam. Nas paredes
prendiam-se quadros de madeira
com imagens de santos.
A cozinha era a parte essencial
da casa, pois todas as cozinhas tinham a borralheira com um fogão
de lenha com duas panelas, e uma
chaleira. A panela pequenina era
de ferver o leite e aquecer a água
juntamente com a chaleira. A panela maior servia para fazer a sopa.
Comia-se muita sopa de couves
com pouco conduto, ou mesmo
com uma mão de farinha para engrossar o calde.
As batatas eram poucas, pois
nas terras semeava-se o milho
para cozer o pão de milho que era

o mais comum em todas as famílias. O feijão também não abundava, semeava-se entre meio do milho numas caseiras ou em velgas,
sempre davas uns caldes de feijão.
Todas as sopas levavam sopas de
pão, com calde bastante, hortaliças, gordura e um naco de toucinho de fumo, se era no verão. No
inverno sempre havia um pouco
de conduto do porco, que se fazia
render por mais tempo possível. O
forno existia em todas as casas de
família. Cozia-se todas as semanas.
Raras eram as famílias que podiam
cozer o pão de trigo, esse só na
altura de alguma festa ou na matança do porco, por isso dominava
o pão de milho, que se comia em
todas as refeições, até no próprio
dia de cozer comia-se pão de milho com gordura, dizem que «era
bem bom».
A massa sovada só se cozia na
altura das festas.
No dia de cozer, assava-se batata-doce e abóbora. Esta cozedura
de pão era uma tarefa árdua, pois
havia que preparar o milho para o
moleiro levar, até fazer a farinha, a
qual se escaldava até à preparação
do pão, que ia para o forno ou em
folhas de coquilho ou com farinha.
O forno era bem aquecido com lenha, quem não tinha o seu mato
para ir buscar a lenha cozia com
molhos de silvas, ou com rapa. Iase à rapa ao mato, em carros de
bois, saía-se à noite e vinha-se de
madrugada.
No tempo dos ingleses, alguns
homens da nossa freguesia iam
trabalhar na construção da estrada
que ligava Angra-Praia, no regresso a casa traziam um molho de
silvas para a mulher cozer. A lenha
era um bem precioso, se alguém
a oferecia a outro era uma grande
esmola.

Na cozinha havia a amassaria,
que às vezes era uma pedra de
cantaria, por cima havia o armário do pão, fechado com portas. O
armário da loiça era feito de ripas
inclinadas e tapado com um reposteiro. A loiça era pouca e era de
barro vidrado.

A luz elétrica existia em muito
poucas casas. Para se iluminarem
usavam um pavio feito com uma
torcida de algodão enfiado numa
côdea de pão e colocado numa tigelinha com sebo derretido.
Termino lembrando, que hoje
ainda existem alguns fornos de
lenha, apesar de terem menos atividade. O pão de milho que tanta
barriga encheu e ajudou formar
gente robusta, trabalhadora, honrada e saudável, hoje é quase uma
miragem que quando aparece é
tal e qual a massa sovada daquele
tempo.
E devagar, devagarinho, com
algumas mudanças chegámos ao
século XXI.
Será que apreciamos a nossa
herança cultural? Será que bendizemos estas mulheres? Mulheres
estas que sem gratificação, simplesmente cumpriam a sua obrigação com muito amor, lutando para
criar casas de filhos, com respeito
educação e dignidade, chegando
até nós.
Somos o que somos, porque
assim nos criaram.
Pag. 19

Junta de Freguesia
Jornal da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião

N.º 2 » ABR/MAI/JUN 2014

????????????????

??????????????????????????????

Pag. 20

Vida na Vila

