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Editorial

Francisco Santos, Presidente da Junta de Freguesia

Um novo ciclo

Nos últimos meses

São Sebastião esteve em festa

Parabéns às comissões de mordomos das Festas de San’Ana, da Nossa Senhora
da Consolação da Ribeira Seca e da Igreja de São João do Porto Novo pelas
excelentes festas que organizaram proporcionando aos Sebastianenses a continuidade das suas tradições e da sua fé.

Ao fazer uma retrospetiva desde a última edição do nosso jornal, recordo estes meses de Julho, Agosto e Setembro com saudade e alegria,
pois para mim é uma altura de reencontro de
amigos.
São os nossos emigrantes que nos vem visitar, os nossos estudantes que vêm à terra abraçar
seus pais e retomar forças para enfrentar mais
um ano de estudos.
São os fins de tarde a descansar e a refrescarmo-nos na Salga ou nos Salgueiros, os churrascos em família.
A alegria das nossas Festas onde toda a comunidade aproveita para “descomprimir” e estar
com os amigos.
Terminaram as vindimas, que este ano foram
de grande abundância. Os lavradores também
estão acabando de colher o milho. Estamos a iniciar um novo ciclo!
A EBI Francisco Ferreira Drumond reabre para
mais um ano letivo, começa a catequese, os clubes desportivos dão início a mais uma época de
atividade.
Todos nós traçamos as nossas metas para
mais um ano de trabalho. É uma rotina que se repete todos os anos nas diversas atividades.
Seja na escola, no desporto, na agricultura ou
em outra área qualquer desejo a todos os Sebastianenses as maiores felicidades e que consigam
atingir os seus objetivos.
Termino com uma citação de Albert Einstein:
“O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário”.

Entrevista
Moisés Barcelos, presidente do União Sebastianense Futebol Clube
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APOIO AOS SEBASTIANENSES

Novos serviços prestados pela Junta de Freguesia
Para que todos tenham conhecimento apresentam-se os novos serviços existentes
na junta de freguesia para que possa usufruir de maior comodidade no seu dia-a-dia.

Gabinete de Apoio à candidatura a projetos de investimento: Com o objetivo de
facilitar o acesso aos apoios disponíveis e
proceder à elaboração de candidaturas a
projetos de investimento: todas as Segundas-Feiras a partir das 19H30.

Programa SOS Reparações: Através deste
programa a junta de freguesia disponibiliza
a mão-de-obra necessária à realização de
pequenas reparações de construção civil às
pessoas que satisfaçam um dos seguintes requisitos: tenham mais de 70 anos; sejam pensionistas por invalidez, sejam portadores de
deficiência.

Serviço de Solicitador: Mediante marcação prévia os sebastianenses podem elaborar escrituras, contratos de arrendamento e comodato, tratar de partilha, registar
prédios, etc.

Aconselhamento jurídico gratuito: mediante marcação pode ter acesso a uma
consulta com um advogado para o aconselhamento sobre qualquer assunto.

Serviço de Recolha de Lixo ou Entulho: a
junta de freguesia oferece o transporte de
lixo ou entulho para o aterro intermunicipal
a todas as pessoas que se inscreverem para
o efeito.

Programa Vamos Encurtar Distâncias:
Permite-se o contato com parentes e amigos que se encontram ausentes da ilha,
de forma gratuita para todos. Pretende-se
acima de tudo combater o isolamento de
quem fica.

Serviço de Demolição de casas degradadas: A junta de freguesia colabora com
todas as pessoas que queiram proceder à
demolição e limpeza de casas degradadas
desde que se situem na via pública.

Entrega de Sargaço: Oferta de sargaço (algas) retiradas da Salga e dos Salgueiros podendo servir como fertilizante.

Sala de Leitura na Junta de Freguesia:
Criou-se na sede da junta de freguesia um
espaço onde podem ser consultadas várias
revistas e jornais.

Para além destes serviços novos, poder ir à junta de Freguesia
para ter acesso:
l Serviço de lavandaria a preços acessíveis
l À compra de várias revistas
l Posto dos CTT
l Posto da RIAC

l
l
l
l
l
l
l

E para ter ainda acesso aos vários serviços disponíveis:
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Recenseamento Eleitoral;
Atestados e Declarações diversas;
Certificações/Confirmações;
Registo de Canídeos
Apoio ao Preenchimento de Declarações de IRS;
Apoio nas Candidaturas à Habitação degradada;
Licença de ruído;
Informações de utilidade pública;

l
l
l
l
l
l
l
l

Venda de Sepulturas/Jazigos;
Apoio a situações de emergência social;
Fotocópias;
Certificação de documentos.
Pagar água e luz
Aderir ao cartão do idoso e cartão 4+
Ser atendido presencialmente pelo executivo
para expor a sua sugestão ou pedido
Existimos para o Servir !
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Moisés Barcelos, Presidente do União Sebastianense Futebol Clube

Projeto sustentado na formação
1- A Direção do USFC assumiu, a convite da Junta de freguesia, a organização das Festas de Sant’Ana 2014.
Agora, que estas terminaram, que
balanço fazem desta iniciativa?

Foi com grande orgulho e sentido de responsabilidade que a
direção do USFC assumiu a organização das Festas de Sant’Ana 2014.
Sendo nós um grupo jovem, sem
muita experiência, a nossa principal principal preocupação foi dar o
nosso melhor para satisfazer toda
a comunidade sebastianense e,
dessa forma, honrar e dar continuidade a uma tradição tão antiga da
nossa Vila.
As festas de Sant’Ana 2014
celebraram também os 50 anos
do União Sebastianense. Este foi
também um dos motes da festa e
uma temática sempre presente ao
longo dessa semana, tanto no desfile de abertura, como nos carros
alegóricos.
O balanço das festas de
Sant’Ana foi , a nosso ver, positivo.
Escrevemos uma página dourada
na História desta Instituição, numa
data tão memorável como as suas
bodas de ouro.
A direção do USFC quer agradecer à Junta pelo convite e a todos os sebastianenses pelo seu
contributo, tendo este sido fulcral
para que a festa fosse feita.

2- Quais são actualmente as vossa
principais actividades?

Esta época teremos 2 modalidades de competição : o ténis de
mesa e o futsal. Possuimos ainda
aulas de zumba, esta uma modalidade não-competitiva.
No que toca ao ténis de mesa,
já é uma modalidade com mais
de uma década no nosso clube.
Tem seguido nos ultimos anos um
percurso ascendente, mas sempre
sustentado e com a formação a desempenhar um papel fundamental.
Este ano temos um novo treinador,
Alexandre Gomes, cujo curriculum
dispensa apresentações, tendo
ganho já 2 Campeonatos e 1 Taça
de Portugal. Os objectivos para a
nova época será a manutenção na
2ª Divisão de Honra de séniores
masculinos, sendo que a aposta
na formação voltará a ser palavra
de ordem ao longo da época, permitindo assim aos jovens atletas
sebastianenses continuarem o excelente percurso das últimas épo-

Vila

cas, continuando a sua evolução
enquanto jogadores da modalidade. De destacar a tenra idade de
muitos jogadores desta modalidade, que batem-se muitas vezes de
igual para igual com atletas doutra
idade e pergaminhos técnicos.
Quanto ao futsal, depois de um
interregno de duas épocas, decidiu-se voltar a praticar esta modalidade. Trata-se de uma equipa
jovem, constituída praticamente
só por jovens de São Sebastião. O
futsal é uma modalidade que está
em crescendo na região e está já
num patamar bastante elevado. Os
objectivos para esta época serão
fazer um campeonato tranquilo,
cientes também da nossa inexperiência e da grande valia dos nossos
adversários. As competições oficíais começam já em Outubro.
Por último, a modalidade de
Zumba Fitness continua a angariar cada vez mais participantes.
Neste momento o grupo já conta com 16 participantes do sexo

feminino. Esta modalidade visa a
promoção da saúde e bem estar
junto de todos os sebastianenses.
As inscrições continuam abertas e
convidamos assim a comunidade a
experimentar esta modalidade.

Quais são as principais dificuldades
com que se deparam no vosso dia-adia no desenvolvimento das vossas

actividades?

As principais dificuldades que
o USFC atravessa são iguais a quase todas as instituições nos dias
que correm – o financiamento.
Cada vez mais se torna dificil obter
rendimentos para que possamos
sustentar as várias modalidades e
outros custos ligados ao dia-a-dia
de uma instituição.

Continua a crescer
Quais são os vossos projectos para o futuro?

Um dos projectos futuros é a criação do cartão
de sócio com benefícios. Terá um valor simbólico
e visa, não só, recuperar antigos sócios, como angariar novos também, fortalecendo assim a nossa

relação com os sebastianenses.
Enquanto clube, queremos continuar a crescer nas modalidades que temos no presente e
tornar-nos cada vez mais competitivos e sustentáveis.
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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

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

Tel: 295 213 007

Fax: 295 217 006

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

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

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

Promoção de 70%
em toda a confecção.

Aceitam-se pequenos
trabalhos de costura: fechos
de calças, bainhas e cortinas.

Produtos
de
Mercearia

Doces
e
Salgados
Por
Encomenda

Gás
Butano
Entregas
ao
Domicílio

Tudo à sua
Escolha

Rua da fonte nº28 Vila de São Sebastião

295 905 011
Rua da Fonte N.º 28
Vila de São Sebastião
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IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social

O que é uma Instituição
Particular de Solidariedade Social?

“É uma entidade jurídica constituída sem
finalidade lucrativa, por iniciativa privada, com
o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os
indivíduos e desde que não seja administrada
pelo Estado ou por um corpo autárquico, para
prosseguir, entre outros, os seguintes objetivos,
mediante a concessão de bens e prestação de
serviços, nomeadamente:
a) Apoio a crianças e jovens;
b) Apoio à família;
c) Apoio à integração social e comunitária;
d) Proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de
incapacidade de auto sustento;
e) Promoção e proteção, nomeadamente através de prestação de cuidados de medicina
preventiva, curativa e de reabilitação;
f ) Educação e formação profissional dos cidadãos.”
A sua importância, na vida das populações,
pode aferir-se pelo seguinte: depois do Estado, estas estruturas são o maior empregador nacional.

Vila

Ser dirigente de uma IPSS é uma responsabilidade muito grande.
Juridicamente, os órgãos diretivos das IPSS,
estão equiparados a qualquer entidade patronal. Nos dias de hoje, com os desafios que se colocam, o voluntarismo, a boa vontade, o “amadorismo puro” dos dirigentes não é suficiente,
nem eficaz. Os tempos mudaram.
Em termos de gestão, existem cada vez mais
exigências e desafios. Basta dizer, que é necessário responder, com celeridade e eficácia, a
uma série de organismos, com quem as IPSS se
relacionam e trabalham.
A formação dos dirigentes e outros responsáveis das instituições, é fundamental para
compreender e tentar transformar a realidade
das IPSS. O momento é delicado, pois na maioria dos casos, o que pode estar em causa é mesmo a sobrevivência das Instituições. Se as IPSS
não estiverem atentas às modificações que se
estão a verificar no seio das comunidades, o
seu papel pode vir a ficar esvaziado de conteúdo. Nunca houve tanta gente com tanta idade
e nunca houve tão pouca gente nova. Estão a
ser colocados novos, exigentes e terríveis desafios às IPSS. Como dar respostas adequadas aos

mais carentes e, ao mesmo tempo, assegurar a
sustentabilidade das próprias Instituições?
As novas formas de pobreza, muitas vezes
envergonhada, colocam novas questões ao sector. A crise social é aguda e as IPSS têm novas
frentes de combate a que têm de dar resposta,
pois o que está em causa são as pessoas, que
vivem com sérias dificuldades, sempre com o
objetivo de que os problemas dos mais pobres
sejam resolvidos com a dignidade que todos os
indivíduos merecem.
Para além das funções inerentes a uma IPSS
referidas, a Casa do Povo da Vila de São Sebastião possui um Posto Médico que funciona de
segunda a sexta feira e conta também com de
um médico todas as 6 sextas feiras, que possibilita e facilita o atendimento a utentes com idade a partir dos 65 anos.
Tudo isto só é possível manter em funcionamento com boa vontade, esforço e dedicação da direção que atualmente dirige a Casa
do Povo, todos temos ocupação profissional e
mesmo assim conseguimos “arranjar” algumas
horas por dia para dedicar à Instituição, tendo
também em conta a prestigiosa colaboração
dos nossos funcionários.
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É uma das principais questões, senão
quando se fala no Centro Comunitário da

Penso que já vai sendo tempo de a vermo
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É facto, esta é a filha mais nova da nos
Instituição Particular de Solidariedade So
Não contamos com mais do que 3 aninh
estamos a dar os nossos primeiros passo
lacuna que existia em São Sebastião. Cad
abrangia uma área de intervenção: os ido
e por algum tempo até mesmo a infância
se investe na formação das pessoas. Nós
pouco da nossa missão. Daí que temos ti
por nós, como o Curso de Inglês básic
iniciados, outros que apenas albergamos
momento as aulas de instrumentos de
dificuldades financeiras com que o nosso
receber cursos como teatro e dança e o g

Não é por isso que desistimos da nossa m
dentro das nossas possibilidades havem
nossa sede está bem equipada para rece
no piso 1 uma sala de formação com pro
sala de informática com 8 computad
Biblioteca Padre Coelho de Sousa que al
por temas como religião, politica, arte, t
outros temas. A Biblioteca possui ainda
livros, trabalhos de grupo mas que pode
debates e saraus, por exemplo. Todas as
por pessoas com mobilidade reduzida
facilita o acesso a essa área.

No piso 0 a nossa sede conta com o espa
80 metros quadrados de salas de ativ
escritório e casas de banho, que presta t
crianças. Para além disso, alberga també
recentemente o Salão de Estética, para q
pédicure bem como depilação. Ainda no
idades onde os nossos sócios possuem um

Uma das nossas grandes
ainda de se concretizar,
de uma creche para c
resposta á infância dos 3
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Por tudo isto, é com muit
os dias por esta institu
apostamos no seu cresci
dias pelas suas institu
compartilha com certeza

mir que a creche funcionaria mesmo sem apoios.
Com esse objetivo, o Centro apresentou uma candidatura na
GRATER onde concorre a um apoio financeiro proveniente de fundos europeus, numa medida que financia os projetos a 100%. O
projeto consiste em recuperar e equipar devidamente o edifício da
antiga escola primária que terá na sua totalidade um custo inferior
a 100 mil euros. O edifício que é pertença da Câmara Municipal
de Angra do Heroísmo foi, por esta entidade, e por intermédio da
Junta de Freguesia de São Sebastião cedido ao Centro Comunitário para este fim. As obras arrancarão ainda no decorrer deste ano
devendo a creche e ATL estar em funcionamento já no ano letivo
2015/2016.
A creche terá uma sala com capacidade para 8 bebés dos 3 meses a 1 ano equipada com sala parque, berçário e copa, uma sala
para 10 crianças entre 1 ano e 2 anos, uma sala para 15 crianças dos
2 aos 3 anos, ambas com acesso a sanitários. No piso superior terá
ainda mais duas salas com capacidade para 20 crianças cada, uma
para o ATL dos 3 aos 6 anos e outra para o ATL dos 6 aos 11 anos,
ambas com sanitários na proximidade. O edifício ficará equipado
com cozinha e refeitório com capacidade para 40 crianças, enfermaria, sala de reuniões, gabinete administrativo, gabinete técnico
para o pessoal docente e sala de pessoal.
As mensalidades serão, em 60% das vagas, estipuladas num valor fixo para as famílias com mais liberdade financeira e em 40%
das vagas conforme os rendimentos do agregado familiar para famílias com baixos recursos.
Para além da mais -valia que a creche e ATL trará às famílias da
nossa comunidade, a sua abertura irá proporcionar trabalho a pelo
menos 10 pessoas, dando primazia aos jovens formados e aos naturais da freguesia. No início iremos recorrer a programas como
Estagiar T e L bem como outros programas do centro de emprego
a fim de nos encurtar os gastos com o pessoal num período de
arranque.
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De segunda a sexta temos

Prato do Dia e Fast Food

(hamburguers, baguetes, entre outros produtos)

Encomende e leve para casa.
Venha provar as nossas novidades.

Café + Queijada de Leite » 1,00

Rua da Praça, 132/143
aberto das 07:00 às 01:00

Posto de
Combustíveis
de S. Sebastião

Talho de
São Sebastião

Francisco Paim Ferreira Drumond

Carnes e
Enchidos caseiros

F
T

A
F

P
A

R

Rua da Boavista
Vila de São sebastião

L
H

Flores & Parreira Lda

Pag. 

Atalaia – Ribeirinha
9700-416 Angra Heroísmo
Telef. 295 401 280 * Fax 295 401 289 * e-mail: geral@floresparreira.com
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Santa Casa atribui o nome de “Lar de Idosos e Centro de
Dia Comendador José Cardoso Romeiro” ao novo edifício
Depois de um longo caminho percorrido com burocracias várias, análises, estudos de propostas, etc. para a edificação do novo Lar e Centro de Dia da Vila de
São Sebastião foi com enorme agrado que ficou conhecido o nome da empresa
que vai realizar a construção do mesmo.
A divulgação do nome foi feita quando da festa de homenagem ao Senhor
Comendador José Cardoso Romeiro, realizada no passado dia 25 de Agosto, homenagem esta em reconhecimento da ajuda, que o mesmo de várias formas tem
prestado à Santa Casa de Misericórdia da Vila de São Sebastião ao longo dos muitos anos de existência da mesma.
Foi também intuito desta iniciativa a divulgação do nome da nova estrutura
da Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião que será, ‘Lar de Idosos e Centro
de Dia Comendador José Cardoso Romeiro’.
Esta cerimónia contou com a presença da Senhora Secretária Regional da Solidariedade Social, em representação do Governo Regional, Dr.ª Andreia Costa,
alem de inúmeras outras individualidades e entidades oficiais. Após a cerimónia
oficial e em sintonia com o homenageado realizou-se um saudável convívio preenchido com a atuação da tuna da freguesia que animou o fim de tarde.
Fruto de muito trabalho e empenho dos corpos dirigentes e colaboradores da
Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião está previsto no próximo dia
26 de Outubro do corrente ano a cerimónia de colocação da primeira pedra de
uma obra tão desejada não só pela Santa Casa mas também pela população em
geral da Vila de São Sebastião.
De enaltecer ainda que, durante o mês de Agosto, se realizou o habitual convívio anual proporcionado pela Santa Casa a todos os cidadãos da freguesia que
voluntariamente colaboram ou fazem parte da instituição. Dia marcado por muita
alegria, união e companheirismo entre todos os presentes. Foi um dia animado,
com muita música, dança e um salutar convívio entre todos os participantes, o
qual deixa “o gostinho na boca”, a desejar que o próximo chegue depressa.

Homenagem ao Comendador
José Cardoso Romeiro

Convívio dos idosos da Santa Casa e seus colaboradores

Vila
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Paróquia de São Sebastião

Rito para o mandato de catequistas e entrega de catecismos
Dia 14 de Setembro de 2014
I. O chamamento pela Igreja
Terminada a Homília, o Presidente dirige à comunidade paroquial, com estas palavras ou semelhantes:
Irmãos: compete aos pais, em
primeiro lugar a educação religiosa dos seus
filhos. Porem, tal como a história da Igreja nos apresenta, várias
vezes foi dado aos progenitores,
auxiliares nesta difícil mas apaixonante missão.
Por isso, aqui reunidos em assembleia apresentamos aqueles
que, em nome da Igreja, vão ser
obreiros desta missão, na nossa
comunidade paroquial. É dever de
toda a comunidade reconhecer os
esforços e a dedicação dos nossos
catequistas. São eles:
Neste momento as catequistas
aproximam-se à medida que são
chamadas, e fazem um círculo à
volta do altar. O presidente dirigese ao grupo de catequistas reunido, com estas palavras:
A vossa presença de educadoras de fé nesta comunidade paroquial alegra-nos profundamente.
Vós sois o dom de Deus à comunidade que por vosso intermédio, vai
comunicar a sua palavra entre nós.
Vós sois também oferta de comunidade ao SENHOR, quando vós ofereceis tudo o que tendes e sois para
O servir, como parte de um povo de
sacerdotes e de profetas. Perante

Cada um dos catequistas toca
na Sagrada Escritura, enquanto o
padre diz:
Crê o que lês, ensina o que crês
e vive o que ensinas.

Jesus, Palavra do Pai, que hoje nos
reuniu, nos falou e entre nós se encontra, expressai a vossa doação
que ao longo deste ano deveis confirmar com a vossa vida.
Em conjunto os catequistas em
voz alta:
Senhor, tu me chamaste a ser catequista, na Tua Igreja, nesta comunidade, que é a minha comunidade.
Tu me confiaste a missão de anunciar a Tua palavra, de denunciar o
pecado, de testemunhar, pela minha vida, os valores do Evangelho.
Tremo diante do Teu chamamento.
Pois é pesada a minha responsabilidade, mas confio no Teu auxilio,
protecção e graça. Caminharemos
juntos, Senhor.
Tu apoiando-me e iluminandome, eu colocando- me à tua disposição e à disposição da Tua Igreja.
Faz-me teu instrumento, para que
anuncie o Teu reino. Reino de verdade e de vida, reino de santidade e de

graça, de justiça, de amor e de paz.
Assim a Tua graça me ajude. Ámen.
II. O envio pela Igreja
De seguida o presidente diz:
Confiando na vossa generosidade e no vosso compromisso perante
a Igreja, eu, em nome de Jesus vos
envio: recebei a Boa Nova da Salvação e levai a todos aqueles que
esperam de vós um testemunho de
libertação e de Salvação de Deus.

Ano
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

III. Aos pais:
Caríssimos pais e familiares das
crianças e adolescentes da nossa
catequese, procurai:
- Saber qual o catequista dos vossos filhos esforçando-se por manter
com ele um constante diálogo;
- Procurai que os vossos filhos
não faltem à catequese. Se um dia
os vossos filhos tenham de faltar,
justificai a ausência ao catequista;
- Mostrai sempre interesse pela
formação religiosa dos vossos filhos, perguntando pelo andamento da catequese, pela participação,
pelo seu empenho;
- Estimulai os vossos filhos pelo
exemplo e pela palavra, para a oração e pela vossa participação na
eucaristia;
- Esforçai-vos por viver uma
vida de acordo com o Evangelho.

Catequistas por anos de Catequese
Catequistas

Alda Santos - Maria de Lurdes - Renata Neves
Raquel Melo - Délia Melo
Lúcia Martins - Geraldina Melo
Irene Ferreira - Cidália Mendes - Magda Cardoso
Dina Silveira - Nélia Ornelas
Benvinda Santos - Lucélia Martins
Alda Falcão - Cristina Mendes
Lúcia Falcão - Cristina Ornelas
Avelina Santos - Zulmira Mendes
Rita Fagundes - Angelina Couto

Novos Tempos, Novos Desafios, Novos Dirigentes é Urgente ….
“Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança.”
É sob este título/lema que a
chefia do Agrupamento 652 da Vila
de São Sebastião, em breve irá se
reunir para começarmos a desenhar um plano para o ano escutista 2014/2015. É certo que serão os
mesmos dirigentes que ao longo
de uma vida, outros com menos
tempo vão estar presentes para
mais um ano, dirigentes que se disponibilizam voluntariamente e com
espírito de serviço. O certo é que o
número de dirigentes, não satisfaz
as necessidades de cada seção limitando ou até mesmo inviabilizando
a realização de algumas atividades,
situação que se arrasta já há alguns
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anos. O desafio das novas metodologias escutistas, as crianças e jovens que nos são confiados, são o
que nos move para que ainda mantenhamos de portas abertas.
Por isso isto é um convite para
quem quer e deseja conhecer e trabalhar com crianças e jovens neste

movimento. Abaixo os pontos que
norteiam a nossa missão, dê uma
vista dew olhos.
• Lei do Escuta e Princípios do Corpo Nacional de Escutas;
• Missão do Escutismo;
• Proposta Educativa do Corpo Nacional de Escutas;

• Papel do Dirigente enquanto educador católico;
• Fé e vivência católica;
• Exigências físicas, psicológicas e
temporais de um Dirigente;
• Voluntariado, compromisso e serviço;
• Formação e desenvolvimento pessoal;
• Experiências pessoais anteriores
de vida ao ar livre, trabalho em
equipa com pares de relacionamento com crianças e jovens.
Sozinhos vamos mais rápido,
mas é verdade que juntos chegaremos mais longe….
Boa Caça!

Vida na
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A porta que Deus abre ninguém a pode fechar (Ap 3:8)
A porta está aberta
Para dares o que tens
Só Cristo liberta
Porque não vens?
Por ocasião do último aniversário da Maria
Vieira, foi colocado sobre o altar um caderno
para que as pessoas pudessem deixar as suas
opiniões/sugestões. Uma das sugestões ali exaradas era no sentido da ermida manter a porta aberta, aos domingos à tarde, para acolher
quem ali passasse.
Não deixa de ser interessante o desejo que
as pessoas manifestam para que se abram portas, sinal inequívoco que necessitam de ir ao
encontro do outro. Acontece porém, que a porta mais importante que cada um de nós pode
abrir é a do seu coração. Ouvir o que o coração
tem para nos dizer, libertá-lo das amarras que
nos impedem de ser felizes é um dos exercícios
mais maravilhosos que o ser humano pode fazer.
Como bem diz o povo, o caminho faz-se andando, à partida não há um processo mais eficaz que outro para que cada um abra
a sua porta ao serviço da comunidade. As
coisas acontecem a seu tempo e quando têm

Vila

Fé comprometida
No bem da humanidade
É pessoa convertida
Na autêntica caridade
que acontecer, veja-se o exemplo da nossa Junta de Freguesia que disponibiliza tempo, fora
das horas normais de atendimento ao público,
para abrir a sua porta e atender quem necessita
dos seus serviços.
É neste contexto que o Núcleo da Cáritas da
Paróquia da Vila São Sebastião, vem mantendo
a sua porta aberta, todas as quintas-feiras, para
receber e dar apoio às pessoas que o procuram. Consciente das suas limitações humanas
e materiais mas, sobretudo, com a certeza que
a porta aberta é um ponto de encontro entre
irmãos.
Porque nunca se fecha uma porta que não
se abra uma janela, saibamos estar atentos aos
sinais do nosso tempo e disponíveis para nos
ajudarmos uns aos outros, porque todos temos
necessidades.
Como afirma Mark W.Baker “Ter necessidades não faz de nós carentes”, segundo o mesmo “Tentarmos ser independentes é rejeitar a nossa natureza fundamental. Para Jesus, era a nossa

capacidade e sermos vulneráveis e aceitarmos a
nossa dependência que levava à plenitude. Aqueles que se recusavam a ser dependentes estavam
apenas a fingir possuir tudo o que precisavam”.
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A Vila De São Sebastião

Algumas notas históricas
Das descrições
de São Sebastião
feitas pelos nossos
tradicionais
cronistas e histoDionísio Sousa,
riadores das ilhas,
Professor
a mais sintética e
precisa de todas
é ainda a mais antiga, da pena
do micaelense Gaspar Frutuoso
(1521-1591). Diz ele: “Quase meia
légua (do mar) está em um baixo,
entre uns picos situada, a vila de
São Sebastião, com uma grande
igreja de três naves de sua invocação e três ou quatro capelas. Tem
quinhentos moradores, de nobre
gente, onde se ajuntam as Câmaras da ilha toda que são três, por
ser a mais antiga e por expressa
provisão que tem de el-rei. Tem
uma casa de Misericórdia e três
ermidas, duas de Nossa Senhora
e uma de São João, e um chafariz
de mais e melhor água, e nascida
entre duas pedras, que quantas
há em todas as ilhas, com a qual
moem de represa três moinhos na
dita vila; na qual e seu termo há
gente nobre de diversos apelidos
como são Machados, Coelhos, Leonardes, Francos, Borbas, Barcelos, Ramos, Linhares, Ferreiras, Toledos, Aguiares e outros. Há nela
muita lavoura de pão e muitas
criações de gado”.
São Sebastião é das mais antigas povoações da ilha Terceira. Segundo a tradição é mesmo a mais
antiga, com o nome de Ribeira de
Frei João, do nome do frade que
nela teria desembarcado, (saltado,

na expressão curiosa de Ferreira
Drummond) com os primeiros povoadores à roda de 1450.
É também da tradição que a
ermida de Sant’Ana seria a mais
antiga da ilha. Esta tradição é, porém, contestada pelo historiador
Ferreira Drummond que considera a ermida da Senhora da Graça,
erguida junto à primeira fonte encontrada por aquele frade, como
a mais antiga de todas. “A primeira
que houve neste distrito e que no
ano de 1526 com efeito já existia”,
diz ele.
O mesmo Drummond fala da
existência de uma pedra à entrada da igreja matriz, Com uma data
indicando a sua fundação e que
ele interpretava como sendo de
1455.
O documento mais antigo referente à freguesia é a carta de elrei D. Manuel I, de 6 de Março de
1503 que a eleva a Vila e sede de
Concelho. Nela se diz:
“Achando nós o lugar da Ribeira de Frei João que é situado
na nossa ilha Terceira de Nosso
Senhor Jesus Cristo, da parte de
Angra, conveniente para nele se
fazer uma grande povoação, com
o termo que lhe determinamos de
ficar, assim por ser muito povoado, como por ter uma muito boa
fonte, onde está o dito lugar, e
igreja do orago de São Sebastião,
e estar no meio da estrada entre a
Vila da Praia e a de Angra (...) queremos que o lugar da Ribeira de
Frei João, seja Vila e se chame São
Sebastião”.

Note-se que Gaspar Frutuoso
devia desconhecer este documento. Senão não poderia classificar São Sebastião, da mais antiga das três Câmaras, pois, nele se
fala, por diversas vezes, nas vilas
de Angra e da Praia. A verdade é
que o nome de Vila ficará associado a São Sebastião, de tal maneira
na memória popular que, mesmo
depois de perder o direito legal à
designação, sempre que, na Terceira, se fala “da vila”, sem mais
nenhuma indicação é, sempre, de
São Sebastião que se está falando.
E nunca, da antiga vila da Praia ou
da actual Vila Nova. Foi esta tradição que consagrou, por diploma
a Assembleia Regional em 15 de
Novembro de 1983 e levou a mesma Assembleia, em 24 de Junho
de 2003, (Decreto Legislativo Regional nº 29/2003/A) a elevá-la à
actual categoria de Vila
As circunstâncias desta última
ocorrência têm uma história parlamentar curiosa que penso contar um dia.
A sua situação, a meio caminho entre as Câmaras de Angra e
da Praia, havia de lhe dar grande
relevo durante séculos. Como diz
Gaspar Frutuoso: nela “se ajuntam as camaras da ilha toda, por
ser a mais antiga e por expressa
provisão que tem de el-rei”. Assim
aconteceu, em 1528, em que as
três camaras acordaram “para boa
ordenança da Ilha, que deste dia
para todo o sempre, as ditas camaras e povo das ditas vilas tenham
irmandade e vizinhança comum”.

Acrescentando-se que “os mantimentos, mercadorias, e todas as
outras coisas que houverem na
dita ilha, não se defendam de uma
vila para as outras em nenhum
tempo”. Drummond diz mesmo
que “antes que fosse criada a vila
se ajuntavam aqui os homens da
governança da terra para deliberarem nas coisas principais, e depois de o ser, até que, pelo tratado
de amizade ou compromisso das
câmaras em 15 de Abril de 1528,
se ficaram nela ajuntando por
muitos anos”. Com efeito, assim
voltaria a acontecer repetidas vezes, até, pelo menos, a meados do
século seguinte. Pode-se, assim,
dizer, com fundamento histórico,
que, quando as Câmaras de Angra
e Praia tinham de tomar decisões
no interesse de toda a ilha, era em
São Sebastião que o faziam. Este
aspecto é salientado por todos os
historiadores e cronistas. O Padre
António Cordeiro chama-lhe expressivamente “o terceiro meio de
paz” entre Angra e Praia. Porque
“ambas a podem usar” sem destas, alguma dominar ou sujeitarse à outra”.
Este mesmo facto assinala,
ainda, Ferreira Drummond dizendo que “ a sua posição geográfica
parece ter concorrido em diferentes épocas para a sua celebridade,
porquanto nela vieram tomar assento homens dos mais nobres;
e os da governança da ilha aqui
se ajuntavam, a consultar as coisas mais importantes relativas ao
bem comum.”

Ruas e Lugares da Vila
Dionísio Sousa,
Professor
Largo do Rossio,
Largo da Fonte
Quem te vê e quem te viu
Sem defeito que vos aponte.

Largo do Paço e da Brianda Pereira
São espaços muito nobres.
Brianda és a primeira
Das heroínas dos Açores.

Rua da Igreja e travessas
Conduzem ao local sagrado
Onde se está sem pressas
E com meritório agrado

Um tem o monumento e os bancos
O outro, águas mil e touradas.
São de tal beleza e encantos
Que deixam as gentes espantadas.

Rua das Flores e Rua Fria
São dois nomes em dissonância.
O segundo quase que arrepia
O primeiro é sinónimo de fragrância.

Praça da Vila, de passagem
E local de encontro e de folguedosw
És tu a fiel imagem
De uma vida sem medos.

Boavista e Rochão da Cruz
São lugares e são extremas
Desta vila que seduz
Com suas histórias supremas.

Rua da Misericórdia e da Praça
Ambas trazem à memória
Os momentos de dor e graça
Que esmaltam a nossa história.

Canadas e travessas
São várias e de nome interessante.
Mas cantá-las não me peças
Em linguagem versejante.

Vila
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Ermida da Senhora da Graça
Era
muito
grande o carinho que o Padre
Joaquim nutria
por esta vetusAntónio Neves Leal, ta ermida que,
Professor
reza a tradição,
terá sido o local
onde Frei João de Deus e seus companheiros encontraram a primeira
fonte, ao desembarcarem na ilha,
no actual Pesqueiro dos Meninos.
Para essa fonte tinha um projecto.
Idealizara mesmo a lápide a colocar com os seguintes dizeres:
Aqui, com o achado da primeira água e a celebração da primeira
Missa, por Frei João de Deus, começou a história do povo terceirense.
Para ele, a fonte era o mais valioso documento comprovativo da

tradição. Por esse nome sempre a
conheceram netos, pais e avós e
Drumond encontrou mesmo a escritura que a dava como confrontação de um prédio vizinho. Mas
ela não foi preservada. O que enfureceu o Pároco lutador, como se
pode ver pela sua reacção:
Uma boçal ignorância, junta a
uma insensibilidade, emborcoulhe em cima a mais estupidamente
graciosa arquinha deste mundo, e
a água atiraram-na a muitos metros de distância para um incaracterístico como desmantelado chafariz!).
Também foi preocupação do
Pe.Joaquim Esteves Lourenço. o
estado de abandono a que esteve
sujeita, várias vezes, desde 1522,
segundo ele, a data da sua cons-

trução. A este respeito escreve Pedro de Merelim:
Em 1950, reinava um aspecto
de penúria e desolação. Impunha
o altar substituição integral. Desmoronava-se o púlpito. Em ruínas
a sacristia e as portas desconjuntavam-se. No adro abandonado,
devasso aos animais, as ervas daninhas campeavam. Uma comissão local, activada pelo pároco
Joaquim Esteves felizmente a restituiu à digna e airosa feição actual,
desie modo louvável a freguesia
se associando às celebrações do
V Centenário do Povoamento da
Ilha Terceira. (As 18 Paróquias de
Angra, p. 421).
Mas era a Matriz a sua jóia mais
preciosa, a menina dos seus olhos,
que não descansaram na busca

da antiga traça e dos frescos tidos
mais tarde como famosos e de
inestimável valor para a história da
arte, únicos nos Açores e uma raridade a nível nacional, como advogam os especialistas restauradores
e estudiosos desta área do conhecimento.

A vila no tempo

OS MESES MAIS QUENTES
Era antigo costume, no verão , ir em vilegiatura passar algumas
semanas no campo, quando o calor mais apertava. No século XIX, os
terceirenses citadinos mais abastados dirigiam-se de preferência para as
suas vivendas nos Biscoitos e Porto Martim, onde gozavam os benefícios
do ar puro e os banhos de mar, então menos concorridos do que os dos
nossos dias. Choviam as notícias nos jornais a dar conhecimento de que
fulano de tal e sua excelentíssima família se encontrava nas merecidas
férias, etc,. Fazia-se gala disso. Hoje, já não é aconselhável virem a público tais informações, por causa dos assaltos.
Por seu turno, a nossa população rural possuidora de vinhas refugiava-se do calor estival nos palheiros, e mais tarde em casotas de
terra batida, onde passava o mês de agosto e parte de setembro até às
vindimas, a grande atividade que, na sequência das ceifas, vinha dar
grande animação à nossa Vila com os cortejos dos seus inúmeros carros
de bois bem carregados de balseiros cheios de aromáticas uvas.
As muitas dezenas de vinhas sebastianenses situavam-se principalmente nas zonas da Salga, da Ponta e também no Arrabalde, Ribeira
Seca e Porto Novo. À volta delas, juntavam-se centenas de pessoas que
jogavam às cartas, cantavam modas tradicionais, contavam e comentavam os últimos mexericos, falavam dos moios de trigo das duas debu-
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lhadoras locais, e das outras culturas. Nesse tempo, a rádio ainda não
existia, mas o povo sabia divertir-se com cantorias ou recorrendo à viola
da terra e ao acordeão nos bailaricos improvisados aos domingos..
Com a introdução da praga dos pardais, nos começos da década de
sessenta do século passado, obra de um militar saudosista que trouxe
um casal dos ditos, o trigo, o centeio e a cevada começaram a ser dizimados. Em apenas 20 anos, essas pequenas aves devoradoras conseguiram
acabar com as searas na ilha Terceira e demais ilhas dos Açores. Com o
ciclo da agropecuária intensiva, a situação da agricultura piorou e a ilha

tornou-se um grande e recortado manto verde, quando antes apresentava manchas paisagísticas de várias cores, um regalo para os olhos.
E as vinhas que muito contribuiram com o seu vinho para a economia local e para a alegria das festas populares, touradas, funções
do Divino Espírito Santo , hoje têm na economia local importância
diminuta, devido ao abandono dos vinhedos. Ainda esta semana, espraiando os olhos pela Ponta, contei entre a Canada do Sargo e o Farol
das Contendas umas cinquenta, que ainda conheci bem trabalhadas. Lá
estão as casotas como testemunho desse triste abandono. As vinhas que
resistiram à hecatombe contam-se pelos dedos das mãos. E as da Ponta
nem sei se irão mesmo além de meia dúzia.
Em termos estatísticos, apenas cerca de 10 por cento estão ainda
sobrevivendo, graças à carolice e ao valor sentimental que elas continuam a ter para alguns dos seus velhos proprietários, entre os quais
me incluo.
É por isso que, com sacrifício físico, a mantenho há 34 anos, os
últimos quatro com a ajuda do meu filhote. Para que ela não morra, pois
ele sabe, como biólogo e bom filho, quanto valor afetivo ela representa
para a nossa família.
A.N.L.
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Maria Filomena Santos Martins,
Educadora

«Histórias de vida»
continuando….

(Breve resenha histórica) «Não
se conhece a data e o local em que
o homem utilizou pela primeira vez
as fibras flexíveis do linho para confecionar tecido, nem quando a planta começou a ser cultivada. Desde
2500 anos a.C. o linho era cultivado
no Egito, e o Livro de Moisés referese à perda de uma colheita de linho
como uma “praga” ou desgraça. O
linho vem também mencionado
no Antigo Testamento. A túnica de
Cristo era de linho sem costuras. No
território que viria a ser Portugal, o
cultivo do linho e a sua utilização
têxtil provêm dos tempos pré-históricos. Nos Açores, o cultivo do linho
remonta ao século XV, sabe-se apenas do cultivo do linho, da qual se
fabricavam os panos mais comuns
usados pela gente modesta; produzindo-se panos de estopa, de guardanapos, toalhas de mesa; uma vez
que os tecidos de luxo eram importados do reino ou do estrangeiro».
…. Era assim em quase todas as
famílias, a casa era terreira as mobílias poucas e toscas, a alimentação o que a terra dava, o vestuário
também não fugia à regra, eram
as mulheres que tratavam desta
tarefa.
O trabalho era árduo, a força
era braçal e corporal. As nossas
avós sabiam de tudo um pouco.
Em todas as famílias de S. Sebastião existem peças de linho; um
lençol, uma camisola, umas ceroulas, uma camisa interior, os sacos
do para novidade ir e vir do moinho, ou para encher de trigo. As
toalhas de lavatório bordado com
monogramas e rendas bonitas, toalhas de olhos.… Hoje, gostamos
de as ver lindas, trabalhadas, branquinhas ou bege, deram muito trabalho para chegar a este ponto.
O ciclo do linho
Semear o linho era uma tarefa
comum às pessoas que viveram no
tempo das nossas avós
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A arte de tecer a fibra do linho,
nem todas a sabiam fazer. Era uma
arte artesanal, que transformava
fibras naturais num produto têxtil
pronto a confecionar peças de vestuário, mantas, cobertores, colchas
e demais. Para tal era necessário o
tear e todos os artefactos necessários ao trabalho que se realizava
neste.
O ciclo do linho começa com o
lançar da semente na terra. A terra
tinha de ser boa para que esta pudesse crescer, era semeado como
o trigo, espalhado ao lanço.
A semente do linho chamase a linhaça, era um grão preto,
semeado no mês de abril para se
poder apanhar em junho / julho,
quando a seara. Depois de semeado era preciso mondar as ervas
daninhas como as papoilas, o saramago, a aboadeira, as urtigas, a
pateira e demais. O linho crescia
mais ou menos 30 cm, floria, espigava, essa espiga continha a semente, a linhaça. Quando o linho
estava maduro ficava amarelinho
e era apanhado. Faziam-se molhos
pequenos, os maroiços, que se punham a secar, recolhiam -se à noite
e guardavam-se dentro de casa.

Depois de seco procedia-se ao
ripanço, que era tirar a semente do
linho com a ajuda de uns pregos
presos num bocado de madeira e
assim esta ia caindo.
Sem a semente faziam-se malhetas, que iam a secar primeiro ao
sol junto às paredes, depois no forno de lenha, aquecido, ou depois
de cozer o pão, por várias vezes.
A seguir amassava-se o linho
com uns paus grossos com umas
mãozinhas para se pegar. Depois

punha-se ao orvalho durante a
noite por uns oito dias, em cima
do restolho do trigo às fiadas.
Recolhia se e amassava - se
com paus grossos em cima de
pedras de cantarias. Punha-se de
novo a secar em malhetinhas, que
depois de secas tasquinhavam - se
para separar o linho da estopa.

Era assedado, o linho ficava
preso a um pau, para ficar seguro
e assedado com o movimento das
mãos.
Ia ao forno, procedia-se de
novo a outro ripanço, feito com
pregos presos numa tábua, muito
seguidos para tornar o linho mais
fino. Depois era fiado na roca. A
pragana do linho era a palha da
espiga, a estopa com a qual se faziam as peças mais toscas e grossas como: cobertores, colchões,
sacos do tear, passadeiras, aventais, panos para o tendal do pão,
para aparar as tripas do porco no
dia da matança.….
Da parte fina do linho fazia-se um tecido mais fino, para
costurar roupa interior, lençóis, toalhas de olhos, toalhas de lavatório, toalhas de Nosso Senhor, que
existiam em todas as casas.
Ao linho depois de pronto tratado para se poder costurar fazia- se
a barela para o tornar mais branco.
A mesma barela também se podia
fazer à estopa para a clarear.
Colocava-se a roupa num recipiente com um pano no fundo.
Punha-se a roupa para dentro, cobria-se com um pano usado, por
cima colocava-se cinza, de preferência a cinza de faia, depois esta
era regada com água várias vezes
de modo à roupa estar sempre

molhada. Assim ficava uns dois
dias, só depois era lavada com
água fresca e às vezes também se
usava um pouco de sabão caseiro,
um pouco de «anilhinha» para a
roupa ficar branca.
Neste ofício realizado por mulheres distinguem-se, as tecedeiras que habilidosamente faziam
ou fazem os trabalhos mencionados, para deste modo ganharem a
vida e as mulheres que cuidavam
do linho na terra atá ao ponto deste ser trabalhado no tear.
Antigamente tecia - se à vara,
uma mediada de comprimento.
Uma vara media cinco quartas ou
seja 1, 25 cm. O preço da vara variava conforme esta fosse de linho
ou algodão; custava dois escudos
e meio, ou de retalhos de manta,
um escudo. Uma colcha de algodão ou linho levava dois ramos
de duas varas e meia. Uma colcha
de retalhos de manta levava dois
ramos de duas varas. Era assim a
vida….
Quem tecia ganhava o
seu dia a trabalhar no tear, produzia para os outro, o cliente, que
ganhava não indo comprar os cobertores as mantas, as colchas, os
tecidos necessários ao vestuário
do seu dia-a-dia, pois a maior parte da nossa população cultivada
e tratava o linho. O dinheiro era
pouco.
Atualmente é diferente, estas
relíquias do nosso passado não
as podemos ignorar, nem esquecer, são factos que fazem a nossa
história. As nossas avós souberam
viver com muito trabalho, dignidade, coragem e sobretudo com
muita resignação.
Aceitavam a vida e tinham por
ela muito respeita. Atrevo-me a
associar esta postura a uma grande Fé e Formação Religiosa, única
para naquele tempo.
Hoje há muito de tudo, de tal
modo refiro que: «A abundância é
sinal de exagero». Anda-se à deriva, ou ao sabor do vento.
A vida modificou-se muito rapidamente e nós nem tivemos
tempo de acertar o passo.
Sejamos fortes, assertivos, sem
exageros e tínhamos orgulho nas
nossas origens, com elas, podemos continuar a viver atualmente
sem as denegrir.
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Em São Sebastião, nos últimos três meses
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Comemoração do Aniversário da Batalha da Salga

Manutenção do Parque de Campismo da Salga e ds zonas balneares da Salga e Salgueiros

Conclusão da obra dos muros entre a Baía da Salga e o Farol das Contendas

Restauro e adaptação da Casa da Tia Maria da Presa a espaço multiusos

Contrução de rampas para melhopria de acesso a habitações

Recuperação do Miradouro do Padre Coelho
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