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Editorial

Francisco Santos, Presidente da Junta de Freguesia

Esperança em 2015
O início de um ano novo é sempre uma
oportunidade de novos compromissos e novas
espectativas. É com este espírito que encaramos 2015.
Pessoalmente tenho a certeza que será um
ano excelente para a Vila de São Sebastião, pois
em 2015 serão concluídas algumas obras que
irão melhorar a vida dos Sebastianenses. Estou
a referir-me ao Lar de Idosos e Centro de Dia da
Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião e à
transformação da antiga Escola Primária na Creche e ATL do Centro Comunitário de São Sebastião. São obras que, graças ao excelente trabalho
dos responsáveis das já referidas instituições, irão
criar mais postos de trabalho, mais movimento
ao centro da Vila e uma significativa melhoria da
nossa qualidade de vida.
Outra obra que irá ficar concluída em 2015 e
enriquecerá o património arquitetónico de São
Sebastião, é a obra de requalificação do Largo da
Fonte.
É preciso encarar 2015 com otimismo e esperança mas também é preciso ter a noção de que
os nossos sonhos e planos só serão alcançados
se todos os dias dermos o melhor de nós.
Votos de um Excelente 2015.
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Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião

Em jeito de balanço

Acabamos de concluir um ano como executivo da junta de Freguesia da Vila de São Sebastião. Este foi para nós um ano de aprendizagem
e de adaptação. Adaptação a tudo e a todos.
Agradecemos aos Sebastianenses a paciência
e a consideração que têm tido connosco devido a este facto. Queremos agradecer também
a forma cordial e cooperante mas ao mesmo
tempo firme, empenhada e atenta que todos
os membros da Assembleia de Freguesia têm
demonstrado ao longo deste ano. Demonstram que uma crítica justa e construtiva vale
mais que um elogio pouco sincero. As vossas
sugestões estarão sempre na prioridade das
nossas intenções.
Uma palavra de agradecimento à Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo, pela forma
leal como tem tratado a nossa Vila. Temos encontrado a porta sempre aberta e a cooperação
possível dentro da conjuntura financeira atual.
Verificamos que temos como objetivo comum
desenvolver esta importante parcela do nosso
concelho.
Gostaríamos de igual forma utilizar este
meio para agradecer as colaborações prestadas pela Delegação da ilha Terceira da Secretaria Regional do Turismo e Transportes, pela
Direção Regional do Ambiente, pelos Serviços
Municipalizados de Angra do Heroísmo, pelo
Serviço Florestal da ilha Terceira, pelo IROA,
SA e pelo Serviço de Desenvolvimento Agrário
da Ilha terceira. Também um especial agradecimento aos nossos trabalhadores, pois sem
a sua dedicação e profissionalismo nada seria
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possível alcançar. Eles sabem que apesar de
termos o bom é sempre possível atingir o excelente e é isso que a eles pedimos.
Costumamos dizer que já houve tempo
de vacas gordas, a verdade é que já passou o
tempo das vacas magras. Neste momento nem
vacas temos e isso reflete-se naturalmente no
balanço entre aquilo que queremos e aquilo
que podemos realmente fazer.
Em jeito de balanço segue uma breve nota
do que de mais importante foi conseguido realizar neste ano.
» Reduzir custos de funcionamento da junta
ao mínimo de forma a poder aumentar o número
de funcionários dos programas do governo regional Prosa, Recuperar e CTTS e Socialmente útil
dando assim oportunidade de melhorar as suas
condições económicas e dos seus familiares.
» Fazer circular informação de forma rápida e
efetiva criando um sistema de avisos, criação de
página do facebook, avisos constantes nas missas, atendimento presencial pelo executivo, em
horário pó-laboral às 2ªs feiras, descentralizando
pelo Porto Novo e pela Ribeira Seca e criação de
uma caixa para sugestões e criticas onde os sebastianenses podem participar de forma anónima.
» Dignificar o património da junta de freguesia procedendo à sua limpeza e identificação com
o nosso brazão. Adaptou-se temporariamente a
antiga cantina da escola a armazém e local para
utilização dos nossos funcionários.

» Aquisição de uma carrinha para servir a junta e todas as instituições da freguesia bem como
um conjunto máquinas e equipamentos para
apoio à manutenção dos espaços verdes da Vila.
» Neste ano, procedemos a podas em toda a
freguesia, limpámos a fundo as bermas de estradas, intensificámos a recolha de entulhos, pulverizou-se várias vezes com herbicida. Requalificaram-se todos os espaços públicos da vila de
forma condigna procedendo à pintura dos passos, de chafarizes, de muros, bancos, floreiras, do
largo da fonte, das antigas escolas, etc. demoliram-se casas em ruínas, alargou-se a presença
dos funcionários a todas as ruas de São Sebastião
e compraram-se mais papeleiras. Limpou-se, com
a colaboração fundamental da Câmara Municipal
de Angra do Heroísmo e da Direção Regional
do Ambiente, de forma profunda o Caminho do
Mato, a ribeira da Ribeira Seca desde a Marca
Funda aos Salgueiros e o Caminho da Ponta.
» Os Serviços Municipalizados de Angra do
Heroísmo colocaram um grande contentor junto ao posto de recolha de leite para recolha de
resíduos agrícolas e vão iniciar, a nosso pedido,
a construção de nichos para proteção de contentores de lixo e eco-pontos.
» Recuperaram-se vários espaços existentes
nomeadamente o miradouro das courelas, as
paragens das camionetas, a balança de gado do
caminho dos pastos e o carregadouro no caminho do mato, a casa da Tia Maria da Presa (no
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âmbito dos acordos intermunicipais) adaptando-a a espaço multiusos, vários muros ao longo
das vias principais da Vila, a ponte da Ribeira Seca
procedendo à sua reparação e pintura, o tanque
de armazenamento de água do Iroa, no Arrabalde, o largo da Fonte e a casa das Pias (obra em
execução) as zonas dos Salgueiros e Salga, bem
como o seu parque, as bermas da estrada entre o
Caminho dos Pastos e o Caminho do Mato tapando as valas existentes e o escoamento de águas
pluviais na zona da Maria Vieira, no Arrabalde e
no Rochão da Cruz. Construíram-se muros entre
a Baia da Salga e o Farol das Contendas, um miradouro na canada dos pastos, várias rampas de
acesso a moradias de pessoas com deficiência
motora (programa freguesia acessível). Iluminouse o exterior da igreja da Ribeira Seca e de São
João do Porto Novo.
» Preocupámo-nos em lançar rapidamente um
conjunto de novos serviços diretamente dependentes da junta de forma a facilitar o dia-a-dia de
todos os sebastianenses nomeadamente garantir
o aconselhamento jurídico gratuito, a presença
dum solicitador na junta de freguesia, o aconselhamento e realização de candidaturas a projetos
de investimentos, programa SOS Reparações que
ajuda qualquer idoso a ter acesso a pequenas
reparações gratuitas. Ficou a junta de freguesia
também com a responsabilidade de transporte de
crianças com deficiência motora para a escola EBI
Ferreira Drummond, tendo havido necessidade de
equipar a nossa viatura para o efeito.
» Lançou-se um programa de remoção de casas degradadas, um programa de recolha de lixos e entulhos, um programa de ajuda à entrega
de detritos para arranjo de caminhos agrícolas,
entrega de sargaço, compra de campas a prestações e programa “Vamos encurtar distâncias”
» Foram muitas as reuniões que solicitámos
com objetivos vários, nomeadamente com a
Policia de Segurança Pública (Segurança, Formação, Droga e sinalização de trânsito), com a Associação Regional de Turismo para criar, a curto
prazo, circuitos interpretativos da nossa história,
cultura e natureza (Roteiro Religioso, Histórico,
água e Homologação de trilho pedestre), com a
Secretaria Regional de Transportes e Turismo e
Secretaria Regional dos Recursos Naturais para
resolver problemas relacionados com escoamento de água e recolha de lixos e entulho, com os
serviços florestais da ilha terceira, com a assistente social, com o conselho executivo da Escola
Ferreira Drummond, com a Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo, com o Secretário Regional
da Saúde, com a Direção Regional da Cultura,
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com elementos dos grupos parlamentares de vários partidos.
» Preocupando-nos com o respeito pelos que
partem realizamos uma manutenção constante
do “Cemitério do Bom Fim”, caiando, pintando e
limpando bem como arranjo da sua eletrificação
e a substituição do teto da capela onde repousam
os restos mortais da mártir Maria Vieira. A junta
prestando uma singela homenagem a todos os
sebastianenses falecidos ofereceu um pequeno
ramo de flores na altura do seu funeral.
» A junta de freguesia tomou a seu cargo pela
primeira vez a gestão e limpeza das zonas balneares da Salga e dos Salgueiros bem como do Parque de Campismo da Salga. Aproveitou-se esta
situação para eliminar o campismo ilegal que era
praticado na zona dos salgueiros, o qual já constituía um grave problema de emergência social.
» Fizeram-se vários levantamentos de deficiências ao nível da vila, nomeadamente da sinalização de trânsito (a ser de momento substituída),
faltas de placas toponímicas (atualmente em fase
de execução), das sobras de caminho que faltavam asfaltar (de momento já asfaltadas faltado
em toda a Vila apenas 6 sobras).
» Candidatámo-nos a vários programas, nomeadamente o Eco-freguesias, ao programa OTLJovem (12 jovens no âmbito do Programa OTL Jovem, aos apoios da DROAP. Realizámos protocolo
com a Secretaria Regional dos Recursos Naturais
para manutenção da Ribeira da Ribeira Seca
» Ao nível da educação e cultura criou-se o
“Jornal Vida na Vila”, veículo de transmissão do
que de mais importante vai acontecendo na vila
escrito e mantido pelas várias instituições da freguesia. Criou-se uma sala de leitura na junta de
freguesia, colaborou-se no lançamento de vários
livros escritos por autores de São Sebastião ou
sobre pessoas da Vila, colaborou-se na homenagem ao Major Ferreira Drummond, ao Padre Coelho de Sousa, ao José Leonel e ao António Mota.
Criámos e mantemos ativa a campanha Livro por
Livro e realizámos várias exposições. Criou-se o
Kanal Meo da Vila de São Sebastião. Promoveram-se vários workshops e palestras e participámos ativamente na Comemoração do aniversário
da Batalha da Salga (Palestra e lançamento da 2ª
Edição do Livro de banda Desenhada a Batalha
da Salga do arquiteto José Parreira).
» Promoveram-se vários concursos, nomeadamente de Maios, de Quadras de Natal, de Presépios tradicionais, de montras de Natal e o Vamos
Criar Bom Ambiente. Colaborou-se na realização
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do Festival do Garajau, na realização da 3ª Edição
do Concurso “Jovens Talentos em São Sebastião”,
na vinda do circo à Vila de São Sebastião, na Comemoração do dia Mundial da Juventude em
São Sebastião. Elevou-se a taurinidade de São
Sebastião a património da freguesia
» Comemorou-se o Dia da Freguesia de forma
digna e aberta à participação de todos os sebastianenses.
» Colaborou-se financeiramente e em termos logísticos com todas as comissões de festas
que se realizaram na freguesia (Sant’Ana, Nossa
Senhora da Consolação da Ribeira Seca e Porto
Novo).
» Ao nível da saúde procedeu-se a um rastreio
da diabetes em colaboração com a Associação de
Diabéticos Açorianos. Colaborou-se com a Equipa de Apoio à Pessoa Idosa e com Deficiência, a
Santa Casa da Misericórdia da Vila de S. Sebastião
na realização de Sessões Formativas para o Cuidador Informal. Organizámos todo o processo
de avaliação dos custos da adaptação da antiga
cantina da escola a casa de velório (levantamento topográfico, planta de adaptação, orçamentos
de construção civil e de mobília. Colaboração na
campanha de desratização. Elaborou-se um plano local de proteção civil em colaboração com
todas as instituições da Vila. Criámos uma campanha de vacinação e colocação de chips em canídeos a preços acessíveis.
» Procurámos unir todas as instituições da
vila em tornos de objetivos comuns reunindo
frequentemente com todas as instituições da
freguesia e colaborámos ativamente com todas
estas, financeiramente dentro das nossas competências, atribuições e disponibilidade e logisticamente tudo o que nos pediram. Adquiriu-se um
equipamento de som para servir a junta e todas
as instituições da freguesia. Com o Centro Comunitário criámos a “Feira da Vila” procurando manter vivo o seu interesse e dinamização.
Neste momento e até ao fim do ano temos
entre mãos um conjunto de reparações a efetuar nomeadamente a do pavimento da Ribeira do
Frei João, a reparação do pavimento junto ao tanque de água do Iroa no Arrabalde, um pequena
reparação do rego no caminho fundo, selar com
blocos várias casas degradadas ao longo da Vila e
a realização de um projeto para arranjo da zona
de lazer dos Salgueiros. Solicitou-se apoio para a
construção da casa mortuária, para a recuperação do rego da ponta e para asfaltagem de várias
estradas da Vila de São Sebastião.
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Doces
e
Salgados
Por
Encomenda

Gás
Butano
Entregas
ao
Domicílio

Tudo à sua
Escolha

De segunda a sexta temos

Prato do Dia e Fast Food

(hamburguers, baguetes, entre outros produtos)

Neste Carnaval venha provar
as nossas tradicionais filhoses
no forno, filhoses fritas, coscorões
e bolachas de carnaval.

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
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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
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Paulo Melo, Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

São muitos os projetos para o futuro!

1 - São Sebastião está em festa. A
Santa da Misericórdia da Vila de São
Sebastião está de parabéns. O seu
Lar de Idosos e Centro de Dia já está
a ser construído. Foi um longo processo até este dia. Pode contar-nos
um pouco deste difícil percurso?

Foi um longo percurso e muito
complicado, várias Mesas Administrativas já tinham feito algumas
tentativas das quais não resultaram. Quando tomei posse como
Provedor da Santa casa no dia
nove de Janeiro do ano de dois mil
e nove junto com os meus colegas
da Mesa Administrativa abracei de
corpo e alma este projecto que era
uma lacuna muito grande da Santa
Casa e em especial da Vila de São
Sebastião, quase nos quatro anos
que se trabalhou na elaboração do
projecto deparei-me com muitas
contrariadas burocráticas e com
várias mudanças da Legislação
tivemos que proceder a três aditamentos do projecto. Apraz-me
referir pelo menos duas pessoas
que muito contribuírem para o
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desbloqueamento de todos os entraves que encontrei, agradecer ao
Arquitecto Duarte Neves que sempre me acompanhou em todo o
processo durante os quase quatro
anos como já referi, acompanhou
em assuntos que não eram da sua
responsabilidade como autor do
projecto, a outra individualidade
foi a Doutora Sofia Couto como
presidente da Câmara Municipal
de Angra do Heroísmo que desbloqueou uma situação muito
sensível e delicada, aqui ficam os
agradecimentos da Santa Casa da
Misericórdia da Vila de São Sebas-

tião. Com todo este trabalho sintome feliz e realizado por obtermos
esta valia para à Vila.

2 - Que mais valia trará esta obra
para a nossa Vila?

Esta obra vai trazer mais uma
grande valia para Vila em especial
para os nossos idosos que usufruirão do Lar ficam na sua Freguesia e
junto aos seus familiares e das pessoas amigas e do seu lugar onde
nasceram, e também irá criar mais
postos de trabalho que bem são
necessários.

3 - Quais são as principais actividades actualmente da Santa Casa da
Misericórdia da Vila de São Sebastião?

As principais actividades da
Santa Casa da Misericórdia da Vila
de São sebastião são: o apoio ao
domicílio aos doentes acamados,
refeições também ao domicílio e á
ATL e o Centro de Dia que também
é uma valência com cerca de nove
utentes muito valiosa para quem
dele necessita, tem o apoio de cinco senhoras voluntárias que estão
de alma e coração desde o seu inicio de outubro de 2011.

Expansão necessita de apoio
Que projetos para o futuro?

São vários os projectos que temos em agenda,
o principal é adquirir: o imóvel ao lado da Santa
Casa, ou seja, a casa do Sr. Dioclésio, cadeiras e
mesas para o centro de convívio porque as actuais
já estão velhinhas, porque também tem aderido

muitos idosos ao Centro de Convívio que já conta
com cerca de oitenta utentes.
A Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião encontrasse em grande expansão ou seja
crescimento, por isso, necessita do apoio de todos
os Irmãos e Sebastianenses em geral.
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mandato da atual direção da

Casa do Povo terminou a 31 de dezembro

A 31 de dezembro terminou
o mandato da atual direção da
Casa do Povo eleita para o triénio
2012/2014.
No decorrer deste 3 anos foram
realizados melhoramentos nas instalações da mesma, nova rede de
gás na cozinha, aquisição novos
fogões e colocação de pavimento
no all de entrada.
Estas obras, que para muitos
podem parecer de pequena envergadura, para a nossa Casa do Povo
tiveram um grande significado,
pois para além do embelezamento
da sua entrada principal, ficou com
uma cozinha com melhores condições de higiene e segurança para
servir todos os sebastianenses.
A execução destas obras devem-se à equipa que compõe a
direção que colaborou em toda a
mão de obra e ao apoio da Junta
de Freguesia que colaborou com
as cedências de materiais.
Aqui está um pequeno exemplo de que com a colaboração e
empenho de todos consegue-se
fazer obra.
Ao nível de emprego, conseguimos colocar no departamento
desportivo dos estagiários L, dado
que o mesmo já movimenta um
grande número de atletas, sendo
praticamente impossível à direção
prestar apoio e transporte ao nível
dos treinos, pois todos nós temos
a nossa vida profissional e a horas
livres que nos restam, são dadas à
instituição para que a mesma mantenha o bom funcionamento.
Aderimos ao programa Socialmente Útil, colocando dois beneficiários do Rendimento Mínimo de

Inserção, com uma ocupação de 9
horas semanais, mais recentemente foi colocada uma funcionária ao
abrigo do Programa PROSA.
Como é evidente todas estas
colocações de pessoal trouxeram
alguns encargos financeiros para
a instituição, que sobrevive praticamente com recursos gerados na
mesma, mas a intenção foi tentar
contribuir dentro da nossa pequenez para uma vida melhor daqueles que mais necessitam do nosso
apoio como instituição particular
de solidariedade que somos.

Na reta final
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Quero aqui expressamente deixar a todos os meus colegas de direção um MUITO OBRIGADO pelo
trabalho desempenhado durante
estes 3 anos, aos nossos funcionários, que no dia a dia mantém as
portas abertas para todos os serviços que são prestados na Casa do
Povo, bem como à manutenção de
todo o edifício e dos seus espaços
exteriores.
Tendo sido eleita nova direção
no dia 14 do corrente mês de dezembro, apelo a todos os novos
membros eleitos que se unam

em torno do objetivo “CASA DO
POVO” no seu todo, pois ainda
existe bastante trabalho a desenvolver em torno da mesma, continuando a serem objetivos principais a iluminação do nosso jardim
e arranjo de parque de estacionamento, bem como a continuidade
da execução de trabalhos inerentes ao bom funcionamento da instituição.
A Casa do Povo da Vila de Sebastião deseja a todos os sebastianenses o Feliz Natal e um Próspero
Ano Novo.
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Discurso

Colocação da 1ª Pedra do
Lar de Idosos e Centro de Dia
Exª. Sra. Secretária Regional da Solidariedade e Segurança Social
Exº Srº Diretor Regional da Solidariedade e Segurança Social Exº.
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo Exº. Sr.
Presidente da Assembleia Geral da
Santa Casa da Misericórdia Exº. Sr.
Reverendíssimo Padre Domingos
da Graça Martins Faria
E todas as entidades aqui presentes e ainda as entidades das Instituições da Vila de São Sebastião
aqui representadas, Minhas Senhoras e meus Senhores.
É com grande satisfação e honra
que a Santa Casa da Misericórdia
da Vila de São Sebastião recebe
sua Excelência Sra. Secretária Regional da Solidariedade e Segurança Social dos Açores na sua sede,
para dar início a uma nova página
da vida desta Instituição, que está
preste a comemorar cinco séculos
de existência, que é o lançamento
e bênção da primeira pedra para a
construção do Lar de Idosos e Centro de Dia da Vila de São Sebastião,
infraestrutura que vem preencher
um vazio que existia nesta Santa
Casa, assim como, na Vila de São
Sebastião. Pretende-se, cada vez
mais, dar uma resposta social de
qualidade e de amparo aos idosos
da população.
Esta valência é importante para
esta Instituição, que desde a sua
fundação, sempre se dedicou a
prestar assistência aos mais carenciados, em várias vertentes até
mesmo a nível hospitalar, desde
há uns séculos passados e nas décadas de 50 e 60 com assistência
médica feita por médicos benfeitores, tais como, o Dr. Reis e Almeida, o Dr. Augusto Monjardino
e Dra. Nazaré.
Também nesta hora tão importante, não podemos esquecer todos
os membros das Mesas Administrativas, que por esta Instituição
passaram e que deram o seu melhor, para o bem de todos os que
dela beneficiaram e continuam a
beneficiar.
Quanto ao projeto do Lar queríamos
salientar algumas ponderações muito
importantes, tais como:
» a aceitação e disponibilidade do
Governo Regional dos Açores que
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nos possibilitou a concretização
deste sonho, que já vem de alguns
anos atrás com o empenho das
Mesas Administrativas anteriores,
mais precisamente a partir do ano
de dois mil e nove.
Há ainda que destacar mais algumas considerações importantes
sobre o trabalho do respetivo projeto:
» Agradecer a todas as entidades
da Secretaria Regional da Segurança Social presentes e as que
cessaram o seu mandato, que muito contribuíram para esta construção, à Ex. Presidente da Câmara
Dra. Sofia Couto que deu um grande contributo para desbloquear
uma situação delicada, quanto
ao andamento do mesmo e ao
Arquiteto Duarte Neves, que sempre nos acompanhou em todos os
momentos mais complicados,
a todos o nosso reconhecimento e
o nosso muito obrigado.
Não podemos ainda esquecer de
dar uma palavra muito especial
para a família Romeiro, que muito tem feito por esta instituição,
a bem dos mais carenciados e de
toda a população, não só da Vila,
mas sim de toda a ilha. Por todo
o mérito merecido, foi designado
em Assembleia de Irmãos desta
Instituição, que fosse atribuído,
em sua homenagem, o nome do
comendador ao Lar e Centro de
dia, passando assim a ser designado por: “Lar de Idosos e Centro
de Dia Comendador José Cardoso
Romeiro.
Finalmente, também não podemos, deixar de agradecer aos funcionários, que muitas vezes não
olhem a horários para bem servir a
instituição. A todo o voluntariado
que existe na Santa Casa, desde
as Senhoras Voluntarias do Centro de Dia, do Centro de Convívio,
aos senhores que cultivam e que
cedem as máquinas agrícolas para
produzir os produtos hortícolas,
que tanto ajudam na confeção das
refeições, assim como, a todas as
pessoas que oferecem dos seus
bens, ajudando no funcionamento desta casa e minimizando as
despesas, um bem-haja a todos e
os nossos agradecimentos.
Muito obrigado!

Pag. 

Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião
Jornal da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião

N.º 4 » outubro/dezembro 2014

Término de um ano repleto de Festividade
Foi no dia 26 de Novembro, que
orgulhosos do trabalho e devoção
a este projecto, foi colocada a 1ª
pedra do Lar e Centro de Dia Comendador José Cardoso Romeiro.
Dia este em que estiveram presentes algumas autoridades oficiais do
governo que com muita dedicação
nos ajudaram na preparação desta
cerimónia.
Nestes últimos três meses o
nosso centro de convívio participou na festa de São Martinho organizada pela Camara municipal
de Angra do Heroísmo, nos dias 7
e 8 de Novembro, onde participaram todos os centros de convívio
das freguesias de Angra do Heroísmo, e participou também na

1ª Edição do Concurso de Bolos e
Licores, realizado no dia 7 de dezembro, no Foyer do Centro Cultural e de Congressos de Angra do
Heroísmo. Onde em 1.º lugar ficou
o Centro de Convívio de Idosos da
Ribeirinha, em 2º lugar o Centro de
Convívio de Idosos do Porto Judeu
e, em 3.º lugar, a Santa Casa da Misericórdia dos Altares.
Contamos ainda com a participação do Provedor Paulo Gonçalves de Melona Assembleia geral
da União Regional das Misericórdias dos Açores- URMA- no dia 29 e
30 de Novembro, juntamente com
mais vinte e duas santas casas da
misericórdia dos açores. Durante
estes dois dias foram discutidos os

problemas que mais preocupam
todas as instituições da Misericórdia. Aqui foi ainda elaborada uma
lista para a assembleia da URMA,
onde a Santa Casa da Misericórdia
da Vila de São Sebastião teve um
lugar para ocupar na mesma, sendo-lhe assim atribuído um cargo
que muito nos honra.
Por último, mas não menos importante foi realizado o nosso habitual jantar de Natal, no dia 13 de
Dezembro, para todos os idosos de
centro de convívio, colaboradores
da nossa instituição e alguns convidados especiais como o Presidente
da Camara de Angra do Heroísmo,
Srº Doutor Álamo de Meneses, o
Presidente da Junta da Freguesia

da Vila de São Sebastião, Srº Francisco dos Santos e por fim a senhora que nos tem vindo a ajudar em
todos os processos de adjudicação
do nosso tão esperado Lar, Srª Virgínia Faria. Festa esta que contou
com a ajuda muito preciosa das
funcionárias e voluntárias da nossa
Santa Casa. A noite terminou com
a atuação da tuna da terceira idade
do centro de convívio.
E assim, terminou mais um ano
cheio de festividades na Santa casa
de Misericórdia da Vila de são Sebastião, desejando-lhe desta forma um Feliz Natal e Prospero Ano
Novo.

Dia de eleições para nova Mesa Administrativa e da
Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião
Foi no passado dia 21 de Dezembro de 2014 que se realizou na Santa
Casa da Misericórdia da vila de São Sebastião uma nova eleição para a
Assembleia Geral e Mesa administrativa, para o triénio 2015-2017.
Não tendo sido apresentada uma outra lista concorrente no período
anunciado, de 1de Dezembro a 15 de Dezembro, manteve-se assim, exceptuando dois casos, os mesmos órgãos da Assembleia geral e da Mesa
administrativa.
Desta forma, a lista de candidatos aos corpos gerentes da Santa Casa
da Misericórdia da vila de são Sebastião é a seguinte:
Assembleia Geral
Presidente: Lúcio José Falcão Toste
1.º Secretário: Zulmira Lisboa Almeida
2.º Secretário: João Carvalho Godinho
Mesa Administrativa
Provedor: Paulo Gonçalves de Melo
Vice Provedora: Zulmira Lisboa Barcelos
Secretário: Luís Manuel Sousa Toste
Tesoureiro: António Fernando Almeida Silva
Vogal: José Nunes Toste
Suplentes
Luís Toste Lourenço
Francisco de Melo Mendonça
Manuel Toste Drumonde
João Inácio da Silveira
José Jacinto Toste Leal
Conselho Fiscal
Presidente: Roberto Toste Santos
1.º Secretário: Marcelino Barcelos Couto
2.º Secretário: Manuel Veiga Drumond
Suplentes
Brum Dias Martins
José Dinis Toste
Francisco Mendes Toste
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Porque estamos cá?

Centro Comunitário da Vila de São Sebastião

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.
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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.

Jornal da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião

Um pouco mais sobre a creche
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.

Desde que tivemos a noticia
de que este projeto foi aceite que
muito se tem modificado, para
melhor. A disponibilidade de mais
verbas para estes projetos, fez
com que fosse possível pensar
em outros equipamentos e outros
melhoramentos que, inicialmente,
não tínhamos contemplado, mas
que tornam sem dúvida o projeto
mais completo. Assim, este projeto ascendeu a valores na ordem
dos 147 mil euros.
As obras já arrancaram e prevê-se que no final de fevereiro
estejam terminadas. A estrutura
do edifício mantém-se, haverá a
necessidade de construir divisórias dentro de salas, abrir algumas portas e criar mais sanitários,
como podem ver nas imagens.
Os restantes trabalhos contemplam apenas pinturas de paredes e tratamento de madeiras,
bem como recuperação da eletricidade.
Conseguimos ainda, introduzir
alguns melhoramentos no exterior
que não estariam previstos inicialmente, equipar devidamente a
cozinha, colocar uma plataforma
elevatória para escada, para pessoas com mobilidade reduzida, e
prever ainda a aquisição de uma
nova viatura para transporte de
crianças.
Uma das grandes preocupações deste Centro Comunitário,
relativamente á abertura da creche, é mantê-la em funcionamento. O Instituto da
Segurança Social dos Açores
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.

que financia este tipo de valências, não se comprometeu em financiar esta valência, por falta de
meios financeiros.
Contudo, por ser uma das condições para a conceção do apoio,
a valência deve efetivamente

funcionar durante pelo menos 5
anos. Esta instituição, deve e quer
colocar a valência em funcionamento já no próximo ano letivo
2015/2016, mas para isso necessita de uma condição essencial,
inscrições.

Conscientes da necessidade
existente desta valência na nossa
comunidade, e na certeza do valor
que todas as famílias lhe irão dão,
faremos os possíveis para concretizar este projeto e mantê-lo em
funcionamento.

Divulgação
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EBI nas Comemorações do Dia da Unesco

No passado dia 16 de novembro de 2014, a EBI Francisco Ferreira Drummond esteve presente na
cerimónia de comemoração do dia
Nacional da Unesco, dos 580 anos
de elevação de Angra a cidade e,
também, dos 30 anos da classificação de Angra como Patrimó-

nio Mundial da Humanidade pela
Unesco.
Neste dia comemorativo, foi
entregue a candidatura da nossa
escola para integrar a Rede de Escolas Associadas da UNESCO. A cerimónia contou com a presença do
presidente do governo regional,

Vasco Cordeiro, da embaixadora
da Unesco em Portugal, Ana Martins, e, ainda, do antigo presidente
do Instituto Histórico da Ilha Terceira, Álvaro Monjardino.
Foi, com certeza, uma experiência enriquecedora e diferente para
os nossos alunos que puderam,

também, apreciar peças musicais
compostas nos tempos da elevação de Angra a cidade e usufruir
de uma visita guiada pelo Senhor
Presidente da Câmara Álamo Meneses.
Dinis Toledo, 9.º B

A Escola no Dia Mundial da Alimentação
No passado dia 16 de outubro, celebrou-se o Dia Mundial da
Alimentação, com atividades de
incentivo a uma alimentação saudável, organizadas pela equipa da
Educação para a Saúde.
Ao longo da manhã, os alunos
assistiram ao filme/documentário
“Muito além do peso”, que abordava o papel negativo do “fast food”
sobre a obesidade e a saúde das
nossas crianças e jovens.
À tarde, a nutricionista, Andreia
Aguiar, esteve presente para elucidar os alunos presentes sobre os
alimentos que devem consumir
às refeições, os nutrientes que os
alimentos “bons” têm e as doenças
que podem surgir, caso não haja o
cuidado necessário com a alimentação.
As atividades, ao longo do dia,
foram diversificadas e motivadoras, contribuindo, sem dúvida, para
um dia bem passado e para uma
reflexão e tomada de consciência
sobre a importância de uma alimentação saudável e equilibrada.
Tomás Silva, 6.º C
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Filarmónica União Sebastianense

… mais um ano de vida

A Filarmónica União Sebastianense festejou o seu 128º
aniversário no passado dia 29
de Novembro. A comemoração
começou antes do nascer do sol
com a Alvorada, às 19h00 missa,
em memória de todos quantos
ao longo de 128 anos se dedicaram e deram vida à Sociedade
Filarmónica União Sebastianense, seguindo-se o concerto da
Filarmónica na Sociedade e cul-

minando com o cantar de parabéns, bolo de aniversário e um
agradável convívio entre todos
os presentes.
Na cerimónia de abertura do
128º aniversário da FUS, as homenagens foram para todos os
músicos que mantêm viva a filarmónica e para o maestro João Alberto Pereira da Silva que a dirige
há já 24 anos.
No seu discurso, a Presidente

da FUS, Andreia André, lembrou
que os músicos são o presente e
o futuro da Sociedade e a razão
da existência da mesma. Além
destes lembrou também que
não devem ser esquecidos todos
quantos se dedicaram para que
passado mais de um século a filarmónica persista.
A Presidente fez também um
apelo aos sócios, para que sejam
mais participativos e se disponi-

bilizem para serem dirigentes da
Sociedade, mas não esquecendo
que a filarmónica é a alma da
sociedade e deve ser a principal
atenção de todos aqueles que
com ela pretendam trabalhar,
para que se mantenha ativa, próspera e possa perdurar no tempo.
Por fim agradeceu a todos a
sua presença, bem como a colaboração de todos que contribuíram para a realização da festa.

» Desfile pela Rua da Sé no dia 8 de Dezembro

» Concerto de Natal na Praça Velha no dia 20 de Dezembro

» Concerto de Natal na Igreja Matriz da Vila de São Sebastião no dia 21 de Dezembro

» Convívio de Natal no dia 22 de Dezembro

Vila
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Nas modalidades de Futsal e Ténis de Mesa

União Sebastinanense
com prestações positivas
A secção de futsal sénior do
União Sebastianense Futebol Clube encontra-se presentemente a
terminar a sua prestação no Torneio de Abertura da Associação de
Futebol de Angra do Heroísmo. O
desempenho ao longo desta fase
pode considerar-se positivo, atendendo a que se trata de uma equipa que voltou à competição após
2 anos de interregno. No entanto,
apesar de algumas boas indicações ao longo do Torneio de Abertura, as expectativas são para que
a equipa siga a sua evolução gradualmente jogo a jogo. Trata-se de
uma equipa constituída maioritariamente por jovens de São Sebastião, sendo que alguns jogam este
ano pela primeira vez a este nível.
A equipa ficou colocada no
grupo C, com as equipas da ARC
Casa da Ribeira, Clube Desportivo
das 12 Ribeiras e o GDR São Carlos,
tendo terminado em 2ºlugar, atrás
da ARC Casa da Ribeira, equipa que
luta numa divisão acima. A equipa
terminou esta primeira fase com
2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas,
fazendo um total de 7 pontos, que
foram suficientes para assegurar
o 2º posto. No fim-de-semana de
6 de Dezembro, o USFC disputou
com a equipa da Agualva o jogo de
acesso ao 5º e 6º lugar do Torneio,
tendo perdido por 2-0. A 13 de Dezembro o USFC disputa o último
jogo nesta competição contra o
Grupo Desportivo da Casa do Povo
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de São Brás e que dará acesso ao 7º
e 8º lugares.
No mês de Janeiro inicia-se o
Campeonato de Ilha, onde o União
Sebastianense tentará dar a melhor
réplica possível. Para isso pedimos
o apoio de todos os sebastianenses, que poderão consultar a nossa
página do Facebook (União Sebastianense Futebol Clube) para mais
informações acerca dos jogos.
Quanto à secção do ténis de
mesa, os Seniores Masculinos encontram-se na 6ª posição em 10
equipas do Campeonato Nacional

da 2ª Divisão Zona Sul. A primeira volta está próxima do fim, mas
no entanto, ainda faltam jogar 2
partidas pelo Sebastianense. O objectivo da manutenção está bem
encaminhado, tendo em conta a
juventude da equipa.
Neste mês de Dezembro, o Sebastianense participou os campeonatos de Ilha de Infantis, Iniciados
e Cadetes. No dia 6 de Dezembro,
no escalão de iniciados, o Sebastianense apresentou 2 equipas que
se classificaram nos 2º e 3º lugares.
A nível individual, destaque para

o iniciado João Bolarinho que por
pouco não chegou ao pódio, ficando no 4º posto. No dia 7 de Dezembro, participamos com duas equipas de infantis masculinos e duas
de feminimos. As equipas masculinas terminaram nos 3º e 4º lugares, tendo as equipas femininas
terminado nos 2º e 3º lugares. A nível individual, há que congratular
a atleta Margarida Pereira por ter
terminado no 3º lugar das infantis
femininas. No dia 8 de Dezembro,
a equipa de Cadetes masculinos
sagrou-se Bi-Campeã de Ilha, indo
agora defender em S.Miguel o
título de Campeão Regional conquistado na época transacta. No
plano individual o Sebastianense
conseguiu um fantástico resultado, reservando totalmente pódio ,
com o 1º lugar a pertencer ao Pedro Santos, o 2º ao Rodrigo Costa e
o 3º ao Gonçalo Bolarinho.
Para finalizar, toda a direcção do
USFC quer agradecer a todos os sebastianenses pelo ano que se passou. Foi o ano das bodas de ouro
do USFC, 50 anos de trabalho com
o suor de grande parte da nossa comunidade. Um ano que celebramos
organizando as Festas de Santana,
ricas em festejos, mas regadas pela
natureza e por S.Pedro. Em jeito de
despedida, desejamos a todos os
Sebastianenses um Feliz Natal e um
2015 cheio de alegrias e saúde!
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FELIZ NATAL
Mensagem dos pais na festa da catequese

F

E

L

I

Z

Feliz menino Jesus
Feliz humanidade
Feliz liberdade da cruz
Feliz eternidade

Esperança, amor e fé
Três virtudes teologais
Maria, Jesus e José
Festa que tanto festejais

Ninguém esquece da lembrança
O dia festivo de Natal
Com ele recebemos a herança
Do reino celestial

Igreja nossa família
Igreja nossa verdade
Igreja nossa eucaristia
Igreja nossa caridade

Há que moderar o ruído
Para melhor ouvir
Porque quando o amor
não é ouvido
Não o podemos transmitir

N

A

T

A

L

Nascimento da eternidade
Para a nossa história
Nascimento da paternidade
Para a nossa vitória

Alegria fonte Espiritual
Alegria com sinceridade
Alegria Família Universal
Alegria com toda a Comunidade

Há que saber temperar
Para o Natal ser feliz
Podendo assim partilhar
Com um pobre, triste, infeliz.

Amizade que dá sentido
Amizade capaz de curar
O coração ferido
De quem precisa caminhar

Luz tenho para a escuridão
Luz tenho para o amor
Luz tenho para o perdão
A luz tenho do Salvador

Feliz de quem acredita
Feliz de quem ama
Feliz da vida infinita
Que nos livra do drama

Nascimento de Jesus
Nascimento da salvação
Salvador que nos conduz
À verdadeira realização

Esperança para continuarmos
A viver cada dia
Esperança para formarmos
Com Deus uma só família

Alegria sempre a nascer
Alegria para todo o Mundo
Alegria sempre a crescer
Alegria interior profundo

Lembrança bem presente
Lembrança de Natal
De Jesus omnipotente
Rei Divino imortal

Temperança na comida
Temperança no gastar
Temperança na bebida
Temperança no comprar

Igreja a nascer
Igreja a participar
Igreja a ser
Igreja a testemunhar

Amizade todos desejamos
Amizade todos oferecemos
Amizade todos semeamos
Amizade todos colhemos

Zumbido por todo o lado
Zumbido barulhento
Precisa de ser temperado
Para contemplarmos o nascimento

Luz tenho para oferecer
Luz tenho para partilhar
Luz tenho para acender
Luz tenho para atear

Missão Ambiente
Missão Ambiente é o que nos
move! No próximo dia 1 de Janeiro de 2015 iniciamos no nosso
Agrupamento a Missão Ambiente
em colaboração com a VALORMED
parceira deste projeto.
Esta Missão consiste em entregarmos todos os medicamentos que já não usamos porque
passaram o prazo de validade ou

Vila

que deixamos de tomar, ou ainda
as seringas, copos e colheres doseadoras em plástico, frascos de
vidro ou plástico, ampolas, saquetas, bisnagas, folhetos informativos e as próprias embalagens de
cartão.
Na nossa freguesia iremos disponibilizar um recipiente para
colocar as embalagens dos medi-

camentos no edifício da Junta de
Freguesia, na hora de expediente
da mesma e até 30 de Abril de 2015
data em que termina o projeto.
Ajude-nos nesta iniciativa pois
as embalagens de medicamentos
e os medicamentos fora de prazo
são considerados perigosos para
o ambiente e para a saúde.
Canhota !!!!
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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

Posto de
Combustíveis
de S. Sebastião
Francisco Paim Ferreira Drumond

Rua da Boavista
Vila de São sebastião

Talho de São Sebastião
Carnes e Enchidos caseiros
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Natal - do Estábulo à Garagem
passando pelas periferias
O povo de Deus durantes séculos desejou e esperou a vinda
do Messias. Porém quando, na
plenitude do tempo, Jesus nasceu
poucos estavam despertos para
essa realidade, de tal sorte que O
menino acabou por nascer num
estábulo. É certo que os Reis Magnos conduzidos pela estrela vieram de longe e ofereceram-Lhe
presentes.
Poder-se-á sempre questionar
se o nascimento de Jesus num estábulo foi obra do acaso ou, um
plano mais elaborado tendo em
vista a missão que Lhe estava destinada, seja como for, o importante a realçar é de facto as circunstâncias de extrema precaridade
em que ocorreu.
Passados vinte séculos cada
um de nós com mais ou menos
dinheiro, maior ou menor alegria,
espera e prepara o Natal e cada
Natal com renovado espírito de
festa. Por momentos os beligerantes fazem tréguas e tudo parece
em harmonia. Pelo menos nestes
aspetos, o Natal marca de forma
indelével e ciclicamente períodos das nossas vidas.
Mas, como diz e bem a “canção” como seria bom que o Natal
fosse todos os dias do ano.
Ora, para o Núcleo da Cáritas
da Vila de São Sebastião o Natal
é, pelo menos, todas as quintasfeiras do ano, na garagem da Casa
Paroquial onde em comunhão fraterna O menino nasce e renasce
no acolhimento e no encontro de

cada um dos que ali se deslocam.
Estamos cientes das nossas
limitações materiais e humanas,
por isso periodicamente lançamos o desafio aos cristãos, que se
sentem incomodados com as situações de pobreza e solidão que
vão surgindo na Paróquia, para
não cruzarem os braços e terem
um ação proactiva.
Manter a chama acesa é o

nosso compromisso, com a certeza que cada pessoa que vem
ao nosso encontro é a imagem de
um Cristo fragilizado. Partilhar o
pouco o que temos é muito mais
que uma entrega de um qualquer
bem material é, sobretudo, um
encontro testemunhado do amor
de Cristo, aqui e agora, vivenciado
à Luz do Evangelho.
Mas, mais importante será

ainda quando ganharmos coragem para sair da nossa Garagem
e irmos ao encontro dos que estão dispersos pelas periferias. Aí
sim, teremos a oportunidade de
nos tornarmos mais próximos de
Cristo, na medida em que nos reconhecermos nas vivências dos
irmãos.
Desejamos a todos Boas Festas
e um Feliz Ano Novo.

Contributo dos Sebastianenses
Natal
Natal tempo de viver
Nesta vida que andamos
E também de esquecer
Certas mágoas que passamos

Agostinho Simões

Vila

Natal tempo de luz
Que a muitos traz alegria
Data que nasceu Jesus
Filho da Virgem Maria

Data de a gente ter
Um amor forte e Profundo
Para a gente poder vencer
Todos os males deste mundo

Natal altura de partilhar
Com Deus e Nossa Senhora
Altura de a gente dar
O que não demos até agora

Neste mundo vamos passando
Porque a vida continua
A nossa cruz arrastando
E cada qual com a sua

Mas temos que ter calma
Entre os teus e os meus
Para ver se a nossa alma
Chega um dia a entrar nos céus
Pensar assim é normal
Desculpem algum engano
Um abraço pessoal
Porque errar é humano
Vos desejo um Feliz Natal
E também um Feliz Ano
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Vila De São Sebastião
Dionísio Sousa,
Professor

Datas, Reflexões
e a Brianda Pereira

Vou aproveitar este texto que continuava o que publiquei no número anterior deste jornal.
Começo com algumas datas importantes na história da Vila
ALGUMAS DATAS
Em 1516, foi instituída a Irmandade da Misericórdia, com ermida própria e com hospital que, com vicissitudes várias,
se manteve durante alguns anos.
Em 1526, já existia a ermida da Senhora da Graça no lugar do Arrabalde e que foi reconstruída repetidas vezes.
Em 1546 foi construída a ermida de Nossa Senhora da Consolação no curato da Ribeira Seca;
D. António Prior do Crato esteve na Vila de S. Sebastião em 1582, tendo desembarcado a 26 de Julho no Porto das
Mós, (diz Ferreira Drummond que o fez neste porto para se escapar às cerimónias solenes com que a Câmara da Vila o
aguardava no Porto Novo). Daí seguiu para Angra. Fez Conde desta vila ao seu capitão das ilhas dos Açores, o famoso
Ciprião de Figueiredo.
O Concelho de São Sebastião foi extinto pala reforma administrativa de 24 de Outubro de 1855, mas só teve execução por portaria de 12 de Fevereiro de 1870.
A Sociedade Filarmónica União Sebastianense foi criada em 1 de Dezembro de 1886.
ALGUMAS REFLEXÕES
A afirmação de Vitorino Nemésio que, nos Açores, a geografia é tão importante como a história, tem uma das suas
ilustrações mais interessantes na vila de S. Sebastião.
Situada a cerca de 2/3 quilómetros do mar, numa costa baixa que vai subindo progressivamente, até culminar numa
coroa de montes que a circunda a toda a volta, ocupa um vale de temperatura amena e agradável, no verão, e fria e
húmida, no inverno e de grande fertilidade natural.
Está, assim, S. Sebastião, suficientemente perto do mar para usufruir dos seus benefícios, mas sem atrair os seus
naturais para a actividade profissional da pesca, nem correr os riscos de ataques inesperados de inimigos tradicionais,
como a pirataria que assolou as costas das ilhas durante séculos ou de outras incursões de inimigos de Portugal, como
espanhóis ou outros. Esta situação de atração e repulsa do mar, característica dos seus habitantes, está bem expressa
na curiosa lenda de Sant’Ana que Ferreira Drummond narra nos seguintes termos: “Os amantes das tradições populares
contam com desmedido entusiasmo como a imagem da Senhora Sant’Ana, sendo trazida para a igreja principal, dela
fugira muitas vezes até lhe fazerem a sua pequena igreja em lugar elevado que bem avista o mar; e então deixou de
fugir”.
Esta lenda não traduz mais do que a própria situação de toda a vila e dos seus habitantes. Como diz ainda o mesmo
Drummond, de cima de todos os picos que rodeiam S. Sebastião “se goza uma deliciosa vista dos campos e dos mares”.
Para os sebastianenses, os mares são o horizonte desejado para os seus olhos, mas não solo para os seus pés de agricultores, lavradores, vinhateiros, pastores, e donos e trabalhadores de quintas e pomares, de pastagens e campos de
cultivo. Por isto, as actividades ligadas ao campo foram sempre a ocupação dominante da sua população. O pastel, o
tabaco, o trigo, o milho, a cevada, o centeio, o feijão, etc. foram, desde sempre, as suas produções tradicionais. Muitas
delas ainda se mantêm. Hoje, porém, domina a pecuária. Mas já Drumond dizia “que, por estar muito próxima do Paúl
onde existem os melhores pastos, se faz nela grande criação de gado de toda a espécie”. Pode-se dizer que a população
de S. Sebastião, historicamente, aparece dominada por duas preocupações: explorar a terra e a sua fertilidade e defender-se dos inimigos que o mar lhe poderia trazer.
Por isto mesmo, as enseadas, ancoradouros e baías que recortam toda a sua costa, em vez de serem explorados,
como portos para a pesca e o comércio marítimo, foram sacrificados à sua defesa militar e da ilha, com a construção das
seis fortalezas de que fala o Padre António Cordeiro, para se poder “bem segurar a entrada de inimigos por ali”.
Hoje restam ruínas que a fúria do mar vai destruindo implacavelmente e esta prisão dos seus habitantes ao cultivo
da terra. Será esta função militar que fará a celebridade de duas dessas baías. É o que resume Drumond: “ Na baía da Salga e na das Mós, que ficam
abaixo desta vila, tiveram lugar dois renhidos combates que, uma vez, deram a vitória aos terceirenses, e outra, puseram à disposição dos cutelos dos
espanhóis, inumeráveis vitimas e desferrolharam
as próprias moradas destes povos que desapiedadamente foram saqueados, por causa da vigorosa
resistência que fizeram, batalhando em campo, assim homens como mulheres”.
O exemplo mais ilustre de mulher que pelejou
ao lado dos homens foi Brianda Pereira. Fica o seu
nome e outros para próximo número do jornal.
Nota final . Não sei se os leitores repararam que
escrevi o nome da Vila, assim :S. Sebastião” e não
por extenso “São Sebastião”, porque é a primeira
forma que consta do brasão de armas da Vila.
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Sinos
da Matriz
Sinos da Matriz
Em tom dobrado.
Sinos que ouço
Meio alquebrado.
Sinos de repique
Na madrugada
Sinos de Angelo
Na manhã passada
Sinos de Trindades
Na noite chegada.
Toque de defuntos
Na tarde calma
Vamos todos juntos
Rezar-lhe por alma.
Sino que louva a Deus
Sino que chama o povo
Sino que congrega o clero
Sino que chora os mortos
Sino que toca a rebate
Sino que alegra a festa
Sino que bate as horas.
Sino que celebra a vida
Sino que plange a morte.
Altivo e sonoro bronze
Que marca a nossa sorte
.
Niso.2.10.2013

Eu sou
da Vila
Sou da Vila
Velha
E remota.
Da ilha
Que sendo a Terceira
Bem se nota
Com pergaminhos
De primeira.
Ambas na história brilham
E compartilham
Glória cimeira.
Niso.12.5.2013
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Teimosia ou ciência?
Félix Rodrigues,
Professor

A hipótese da presença
pré-portuguesa nos Açores

Desde há algum tempo que
tem vindo a público a questão de
que estas ilhas, pelo menos a Terceira, terá sido ocupada por outras
gentes que não os portugueses,
em tempos difíceis de concretizar,
dado o arcaísmo ou o trabalho
tosco encontrado em pedras da
ilha, com semelhanças ao período
megalítico tardio ou à Idade de
Bronze.
Para alguns tal hipótese é ridícula, porque sim, e pronto! Para
outros tal hipótese entusiasma-os.
A primeira classificação, a do
ridículo, não é científica, pois
nesta questão dizer-se que não
acredito, não faz com que o que
se tem deixe de existir. Não pretendo dizer com isso que uma vez
provado que não existe nada préportuguês na Terceira, que não
se possa dizer, à posteriori, que
afinal essa hipótese era ridícula,
mas para isso é preciso ciência e
não convicções pessoais para a
derrubar tal hipótese. Ora, não
havendo qualquer prova, insistir
nessa questão seria teimosia, mas
havendo, no mínimo, dúvida, trata-se de curiosidade e como tal
esta só desaparecerá se explicada
ou esclarecida pela ciência.
A ciência, não se verga a posições políticas, mas admita-se desde já, que são as decisões políticas
que fazem com que algo possa ou
não ser valorizado.
Depois de algum tempo de discussões quase intermináveis surgem factos inegáveis acerca dessa
temática, independentemente de
se colocar a tónica de interpretação do que se tem, nos fenómenos
naturais ou trabalhos feitos pelo
homem: Há pedras misteriosas na
Terceira que quer por uma hipótese ou outra deixam muitas pessoas perplexas. Por outro lado, já há
a datação de uma pia encontrada
nesta ilha que aponta claramente
para a sua construção há pelo menos 950 anos.
Se esta história começou na
Grota do Medo, no Posto Santo,
esses sinais misteriosos já não se
encontram apenas circunscritos
a essa zona, pois há trabalhos semelhantes também na Serra do
Cume, na Vila de São Sebastião.
Não se trata de uma reprodu-

Vila

ção exata do que existe na Grota
do Medo, mas as marcas tem exatamente os mesmos paralelismos,
o método usado para trabalhar a
pedra parece ser o mesmo e a lógica da paisagem a mesma.
Como é então possível que
tal nunca tenha sido observado,
quando ao longo dos séculos mi-

lhares de pessoas já passaram por
esse lugar? Essa é uma pergunta
interessante, pois eu também já
tinha por lá passado, pelos mesmos sítios de São Sebastião onde
tais “indícios” de algo que parece
ser pré-português se encontram, e
não os vi. Em ciência, só se vê seja
o que for, depois de se ter um conjunto vasto de observações que
nos deixam curiosos ou perplexos.
Aqui apresentam-se duas imagens: Uma do neolítico irlandês e
outra sinalizada pelo Dr. Adelino
Paim, em São Sebastião. Em ambos os trabalhos foram movidas
pedras que pesam toneladas, daí
que se possa afirmar que esse trabalho encontrado no território da
Vila não é comum e assemelha-se
àqueles que se encontram na Grota do Medo no Posto Santo. Tire o
leitor as suas conclusões, comparando as duas fotos (a Irlandesa e a
de São Sebastião), acerca de uma
e outra construção aqui apresentadas, perguntando-se: Como se
construíram tais estrutura? Quem
as construiu? Porque as construíram com tanta força bruta? E por-

que razão, são semelhantes?
Se fosse só a construção, que
nos provocasse perplexidade,
acerca do modo como se encaixam essas enormes pedras, poderíamos estar na presença de algo
pouco usual, mas passível de ter
aparecido em qualquer altura. O
que não é possível reproduzir, da
mesma forma, são as marcas ou
petróglifos que se encontram em
muitas das pedras desse lugar.
Uma pergunta que certamente surgirá na mente de muitos leitores será: Qual o interesse disso?
Responderia: muito. Se tais
estruturas forem de um período
muito arcaico, é extremamente
importante para a história da humanidade e possui também um
potencial turístico muito elevado.
Na Irlanda, esse tipo de monumentos atrai cerca de 200 000
turistas por ano. Por aqui se percebe que para além da curiosidade
científica, também há um enorme
potencial turístico que pode estar
associado a essas construções. Isso
poderá trazer emprego e desenvolvimento à nossa terra.
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Pensando o Natal
O ano passado,
uma criança observava os meus presépios e de repente
perguntou-me: Este
Maria Filomena
Menino Jesus não
Santos Martins,
tem olhos? A Maria
professora
não tem olhos nem
o S. José? De fato
eram imagens diferentes, posicionavam-se no presépio como outras quaisquer, o esboço do corpo
humano estava correto, mas não
tinham visíveis os órgãos dos sentidos; boca, nariz, visão, ouvidos.

Esta pergunta revolucionou a
minha mente. A minha experiência profissional às vezes torna-se
traiçoeira, porque vejo e sinto bem
de perto a realidade de algumas
das nossas crianças de tenra idade.
Está enriquecida por outros valores,
mais materialistas e está a afunilarse em termos do diálogo familiar.
Cada vez mais as famílias apresentam o modelo nuclear, algumas são
famílias monoparentais, outras são
famílias reconstituídas com diversos filhos de pais ou mães diferentes. É a realidade da sociedade em
geral, que ultimamente tem sofrido alterações nesta nomenclatura.
Tudo isto aceitável em prol do progresso do bem-estar do ser humano, da igualdade de direitos e deveres, da diversidade da globalização
humana. Tudo muito bem, quando
nestas mudanças os pais ou as figuras parentais não ficam como as do
meu presépio sem os órgãos dos
sentidos.
Passou um ano e não esqueci a
observação desta criança, porque
muitas das nossas crianças iniciam
a sua primeira etapa de escolarização apresentando um baixo desenvolvimento na linguagem. Revelam
deficit na linguagem expressiva,
podem compreender e perceber
muito bem, mas a nível da expressão e da dição apresentam dificuldades.
Da troca de opinião com colegas do mesmo nível de ensino, conPag. 18

tando com a experiência de quase
três décadas de trabalho, penso
que o diálogo em algumas famílias
está a desaparecer, ou foi substituído por outras formas de comunicar, de estar e interagir: como a
televisão, os jogos de computador,
os tablet, hipad, jogos interativos,
telemóveis…. Todos estes novos
brinquedos são uma riqueza para
as crianças, usados com peso e medida, com o controlo e supervisão
do adulto.
São inovações de hoje que requerem conhecimento, tempo e
espaço, para delas se tirar proveito
e aprendizagem. Nada é tão interativo como o diálogo da criança com
o seu progenitor.
Verdade, é que não substitui
um bom jogo de futebol, num espaço adequado, entre colegas, ou
uma corrida de bicicleta, ou até
uma brincadeira aos toiros, onde
a criança, vai apanhar ar, refrescar
a memória, abster-se do esforço
mental. Ela vai falar, correr, saltar,
libertar energia, contatar com os
outros seus iguais, estar na natureza, vai acalmar, sentir o cheiro da
terra molhada nesta época, sentir
o orvalho ou a chuva na cara. Tudo
isto é crescer saudável, sem ser minha intenção menosprezar os jogos
atuais.

A criança em interação com o
meio, a ver os desafios que o rodeia,
vai obrigar os outros também a estarem atentos, vai falar, vai ouvir, vai
cheirar, enfim todos vão estar com
os seus órgãos dos sentidos ativos,
porque de facto as crianças obrigam-nos a isso.
É necessário facilitar a comunicação, não nos tornarmos idênticos
às figuras do meu presépio, sem
vida, sem fala, sem ver, sem ouvir e
sem cheiro. Porque os nossos meninos vão copiar. Mais cedo ou mais
tarde podem tornar-se adultos sem
diálogo ou com pouco diálogo, ou
com a sua a interação canalizada
para a máquina, que está à sua frente, qualquer que ela seja. Todos temos a função sonora da linguagem,
vamos usá-la especialmente com os
mais novos, basta conversar sobre

aquilo que eles fizeram ou fazem
no seu dia a dia, na escola, em casa,
na catequese, nos escuteiros, no futebol, no futsal, eles vão responder,
vão contar, vão sentir que estamos
interessados por eles, e queremos
saber, queremos estar presentes na
vida deles. Isto é muito importante,
para além do estímulo à linguagem
e favorece a relação afetiva.
Nesta época Natalícia vamos
dar vida as personagens do presépio, vamos ser personagens ativas
da vida e na vida dos nossos filhos,
respeitando o espaço deles e dando
tempo para que cresçam, no tempo
certo da sua idade cronológica e no
seu desenvolvimento cognitivo. Vamos fornecer-lhes os instrumentos
atuais, os jogos atuais, porque eles
vivem hoje e hoje é assim, mas vamos sempre estar presentes.
Lanço o desafio que em todas
as famílias que fizeram o seu presépio, olhem para as figuras e reparem como estão inativas. Não é
assim que queremos estar perante
as nossas crianças.
Estar é também dialogar, questionar, responder e motivar. Aproveitar este tempo de Natal para lhe
contarmos como vivemos o nosso
Natal, as prendas que tivemos, a
nossa árvore de Natal, a história do
Menino Jesus, falar-lhes de Maria
de S. José, dos pastores, dos Reis,
dos presentes que estes levaram
ao Menino Jesus, o significado dos
mesmos, a Estrela o Anjo, a visita de
Maria a Sua prima Isabel, falar-lhes
de tudo o que vivemos e aprendemos na nossa infância. Eles vão de
certeza gostar e perceber a diferença. A figura do Pai Natal era pouco
conhecida, era o Menino Jesus que
trazia as prendinhas e estas eram
poucas e bem diferentes das de
hoje, mas fizeram-nos felizes, sabíamos brincar com elas e não as
púnhamos para o canto. Hoje há
meninos e meninas que rasgam o
papel de embrulho e só olham a
prenda, venha outra….é assim e assim não pode ser. É esbanjamento!
Alguém muito sábio um dia disseme: «A abundância é sinónima de
exagero», é verdade em todos os
sentidos. Se temos muito gastamos
muito, se temos pouco vivemos
com o que temos.
As crianças hoje, necessitam de
menos de prendas e mais de abraços, do olhar atento de quem as
rodeia, do carinho das palavras dos
pais, que são sempre sábias e as ensinam a estar no mundo.

Solicitar às crianças para que
participem na elaboração do presépio é muito importante, que
ajudem a decorar a árvore, na casa
o espaço privilegiado de convívio
familiar é fazê-las viver esta época
com espírito de Natal. Envolvelas de acordo com a sua idade, na
compra, embrulho ou entrega de
algumas prendas a familiares ou
amigos, é mostrar-lhe a partilha, o
dar. Sensibilizá-las pela existência
de quem não tem tanto ou mesmo
nada é ajudá-las a perceber a realidade deste mundo que vivemos e
onde ainda há desigualdade social.
Nada mais belo do que a cumplicidade entre pais e filhos, nada
substitui esta ligação. Porque não
rezar ao Menino Jesus a agradecer
o que temos, ou até a pedir que
gostávamos de ter. São pequeninos gestos vividos em momentos
especiais que fazem os grandes homens.

A luz do Natal, simbolizando
a luz da Estrela Guia, que mostrou
o caminho aos pastores e aos Reis
Magno, esta luz irá iluminar as nossas crianças e aquecê-las, fazer que
sintam o calor humano nos abraços
recebidos e partilhados, o espírito
da partilha não só de receber, mas
dar, especialmente amor, dar as
mãos e serem amigos (as), para que
um dia tenham histórias de Natal
para contar.
Se Neste Natal de 2014, cada
um de nós fizer um pouco, prestar
atenção a uma ou duas crianças e
contar um pouco do seu Natal, talvez um dia a história de todos os
Natais seja uma grande história que
alguém há-de contar.
Os bonecos do presépio terão
mais vida, mais significado, mais
valor, porque eles já vivem no presépio há muitos anos e querem
contar vivos. Vamos Fazer por isso.
«A todas as famílias desta linda
Vila, desejo um Santo e Feliz
Natal, especialmente às crianças,
aos idosos, aos que sofrem
doenças e saudade dos seus».
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A vila no tempo
António Neves Leal,
Professor
Nos anos cinquenta e sessenta
do século XX, era sobretudo por alturas do Natal e da Páscoa que os
grupos teatrais sebastianenses faziam as suas estreias, contribuindo
assim para o desenvolvimento da
vida social, cultural e religiosa do
nosso meio.
O grupo Teatral Ferreira Drummond foi o primeiro a actuar na
vila de S. Sebastião. O seu ensaiador era o Sr. António Gomes, “o
Cabo 10”, como era então conhecido. Morava perto do Largo da Fonte, a poucos metros da casa onde
vivi até aos vinte e um anos.
As primeiras referências à sua
actividade teatral, nesta vila, surgem na imprensa angrense na primeira metade de 1957. Dela respigo as seguintes notícias:
Com outra enchente realizouse no Salão de Festas desta vila a
reprise da apresentação do grupo
dramático de S. Sebastião. O Sr.
António Gomes e todos os componentes do grupo estão de parabéns.
No próximo Domingo volta à
cena no mesmo Salão o aplaudido
agrupamento, que, nos domingos
seguintes percorrerá as casas de
espectáculos das Fontinhas, Porto
Judeu, Santa Bárbara, etc..
Dias depois, a imprensa noticiava ter-se apresentado em várias
casas de espectáculos desta ilha
o aplaudido Grupo Cénico de S.
Sebastião, anunciando nova actuação no Domingo da Trindade no
Salão- Teatro dos Biscoitos.
Grupo Teatral
Ferreira Drummond
Esta histórica Vila aumentando
dia a dia a sua actividade cultural,
após algumas semanas da apresentação do apreciado Grupo Juvenil
de S. Sebastião, deu-nos no Salão
de Festas da U. Sebastianense mais

» António Gomes
umas horas de deliciosa arte, com
a estreia do Grupo Dramático Ferreira Drumond.
A apresentação do grupo foi
feita pelo amador João Carlos Faria.
Seguiu-se o emocionante drama
“Horas Fatais” que agradou imenso.
Maria Manuela Sarmento no difícil papel de uma mãe moribunda
que a miséria tuberculizou, subjuga e emociona a assistência com
a sua morte. António Gomes no
duplo papel de filho—ora o afectuoso, sentimental e amigo, ora o
viciado, ébrio e sem escrúpulos, é
deveras empolgante e digno dos
maiores elogios. Maria Romeira
de Melo e Sebastião Carvalho, nos
papéis que lhes foram distribuídos,
cumpriram com agrado.
Seguiu-se um episódio dramático—a luta entre o Operariado e

o Capitalismo, terminando, depois
de várias e empolgantes considerações, no mútuo abraço, justa
conciliação entre o infeliz operário
e o magnânimo patrão.
António Gomes e João Carlos
foram os intérpretes desta luta demonstrada com uma verdadeira
realidade pelo que foram muito
aplaudidos.
A comédia que se seguiu, fez a
alegria dos amadores do género.
Celestina Isidoro, António Gomes
e Sebastião Carvalho satisfizeram.
Na versão regionalista “ Na Casa do
Tio André ”foi muito apreciado o
baile à antiga. Magnífica introdução neste espectáculo de tão típico número.
O acto de variedades constituído pelos seguintes passatempos:
“Fada”,“Marcha de Junho” ”Vira, são

tudo realidades”, Marinheiro”, Festa
é Festa”, “Marinheiros de Portugal”,
“ Cantores da Rádio”, “Chico Mendes, Olé.”, “Minha Terra”, Pasteleiro”,
“Onde está o gato?”, “Pum Pum”,
“Rainha” e finalmente uma apoteose. Tomou parte neste serão a
distinta acordeonista Maria Assis,
recebeu imensas palmas no final
dos seus apreciados trechos. O
episódio regional e o acto de variedades tiveram a colaboração dos
seguintes amadores: Rita Veiga, de
palmo e meio, Iria Veiga, Felismina
Viegas, Bernardete Miranda, Maria
Eduarda Sarmento, Iria Martins,
Lucinda, Maria de Fátima, Tereza,
António Martins, Manuel Borges ,
João Estrela. Luiz dos Santos, Joaquim Lourenço, José Rosa. Marcelino Leonardo, Francisco Felicíssimo, João Falcão, Francisco Amaro,
Gabriel Flores e João Leal e foram
acolhidos com agrado e simpatia
nos aplausos de que foram alvo.
Cenários de lindo efeito e magníficos, da autoria de Hildeberando Borges da Silva, foram imensamente apreciados.
Guarda-roupa, embora modesto, foi variado e agradou.
Ponto: esteve a cargo da Sr.ª
prof. D.Maria Lúcia Picanço.
Ensaiador: António Gomes, a
alma vigorosa e com “garra” artística a quem felicitamos, felicitações
extensivas aos jovens amadores,
pelo êxito da sua artística festa, a
quem agradecemos o convite para
assistirmos â estreia do seu grupo.
A orquestra que abrilhantou
este delicioso serão artístico-cultural actuou com agrado sob a batuta do regente Sr. Manuel Machado
Mendes
CORRESP.
Nota: No próximo número será
publicado um artigo evocativo deste
angrense de nascimento e sebastianense de coração, que tive o ensejo
de entrevistar poucos anos antes do
seu falecimento, ocorrido em Toronto, Canadá, em dezembro de 2000.

Natal no Exílio
Pe. Joaquim Esteves
Esta farinha branca de snow
Quem foi que a espalhou pela campina?
Deu o vento na roca à minha avó
Dispersando as meadas de lã fina?

Vila

Cá dentro (eu bem a oiço) ~ua mó
A remoer saudades em surdina
Será ela que enfarinha deste pó
As árvores desoladas da campina?

Natal!... Natal!... E a casa da ribeira
Parecia mesmo a gruta de Belém
Co menino deitado na copeira?

Mas onde o verde moço da montanha
Da minha ilha adormecida além?
Meu dia do Natal em terra estranha!
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Mais um ano chega ao fim. É tempo de fazer um balanço de tudo o que aconteceu. É tempo
de transformarmos os momentos bons em novas energias.
Nesta época Natalícia, os sentimentos de amor, solidariedade, da partilha e da tolerância são
reforçados. É tempo de repensar valores, de ponderar sobre a vida e tudo o que nos rodeia.
Natal … sinónimo de nascimento, palavra vastamente repetida com a chegada do fim do
ano. É palavra doce envolvida de encanto, que nos humaniza e nos torna sensíveis ao que nos
envolve.
O Natal transforma-nos e faz-nos perceber, que vivemos efetivamente em comunidade,
Raquel Maria Diniz Toste da Silva,
porque afinal, precisamos mesmo uns dos outros.
Presidente da Assembleia
de Freguesia
Natal é fundamentalmente esperança!
Esperança renascida e nesta quadra sempre renovada, que desejamos seja também fortalecida o suficiente para invadir e contagiar, os corações dos Homens nomeadamente de todos os Sebastianenses.
Sem esquecer os nossos emigrantes que tiveram de sair da nossa terra à procura de melhores condições de vida.
A todos desejo, muito sinceramente, que este Natal seja tempo de Nascimento, de surgimento de oportunidade, de
melhores condições pessoais, familiares e profissionais.
É pois com esperança, como agradável sentimento Natalício, e com desejo de que a vida de todos nós melhore, que,
a Assembleia de Freguesia da Vila de São Sebastião, deseja a todos os Sebastianenses, um Natal sentido, com paz, saúde,
alegria e que o próximo ano de 2015, ilumine os Homens para que possamos ter uma sociedade mais justa e fraterna.
A todos, endereço votos de um Feliz Natal
e um Próspero Ano de 2015
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