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Vila de S. Sebastião com Prémio Excelência

Concurso “Eco-Freguesia 2015”

Estamos muito Felizes: Entre as 155 freguesias dos Açores participantes só 27 ganharam o Prémio EXCELÊNCIA. A VILA DE
S. SEBASTIÃO FOI UMA DELAS.
Parabéns a esta junta de freguesia que
faz da limpeza e da promoção ambiental
uma prioridade, parabéns aos nossos funcionários pelo seu trabalho e empenho e
acima de tudo parabéns aos Sebastianen-

ses por demonstrarem cada vez mais uma
grande consciência ambiental e um crescente orgulho por pertencerem a uma das
mais belas freguesias dos nossos lindos
Açores.
O Concurso de limpeza pública “ECO
Freguesia: freguesia limpa” é organizado
pelo Governo dos Açores através da Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente.

Entrevista

Editorial

Francisco Santos, Presidente da Junta de Freguesia

Em sintonia
O progresso de uma comunidade é o resultado da forma de agir das pessoas que nela vivem.
Para que tenhamos sucesso, é preciso um
entusiasmo contagiante e acreditar permanentemente que conseguimos atingir tudo o que
pretendemos.
A nossa Vila, está neste momento a passar
uma excelente fase de desenvolvimento. Pois
para além de notícias como o início das atividades do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia ou os brilhantes resultados desportivos do
nosso Futsal e Ténis de Mesa, nós conseguimos
sentir também a forma vibrante com que decorre a Vida na Vila.
Somos uma comunidade em sintonia e dedicada, tanto nas diversas coletividades, como na
própria vida profissional.
Nós, Junta, temos procurado criar condições
para que São Sebastião possa desenvolver-se.
A limpeza e a organização da nossa localidade é para nós a prioridade n.º1, pois é a base de
tudo.
Nesta esfera, também tem sido fundamental
a ajuda de outras entidades.
Recentemente os Serviços Municipalizados
deram início a reconstrução da nossa ETAR e estão a estudar os novos horários de recolha de
lixo, esperemos que se resolva o quanto antes.
Em breve vamos proceder a uma desratização na área habitacional, promovendo assim
junto com a Câmara Municipal, uma maior limpeza, dando mais segurança à população.
Termino agradecendo a todos a forma como
tem desenvolvido a nossa Vila, pois o combustível do sucesso é a forma entusiasmante que nos
dedicamos para atingir os nossos sonhos.

Agrupamento 652 de Escuteiros da Vila de São Sebastião
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Fornecimento de Bagacina
para Canadas Agrícolas

De forma a contribuir um
pouco para reduzir as enormes
dificuldades por que passa o setor agrícola, a junta de freguesia
da Vila de S. Sebastião promoveu
novamente uma campanha de

apoio ao arranjo dos acessos às
explorações agrícolas, que tanto sucesso tem tido nos últimos
dois anos.
Neste momento já se beneficiaram cerca de 22 explorações.

Relógio de Sol - Matriz
da Vila de S. Sebastião

Na Vila de S. Sebastião persistem dois relógios de sol muito
semelhantes, um deles localizado
na Casa da Salga, junto à ermida
do Bom Jesus, na Salga e o outro
na lateral da sacristia da nossa
Igreja Matriz. Serão praticamente
únicos na ilha.
Esta junta de freguesia promoveu a sua recuperação procedendo à sua limpeza e coloca-
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ção do respetivo ponteiro. Muito
obrigado à Direção Regional da
Cultura (DRAC) pela sua colaboração e orientação, à Comissão
para os Assunto Económicos da
Fábrica da Igreja da Paróquia de
S. Sebastião pela autorização e
um agradecimento muito especial ao Sr. Francisco Drumonde
pela sua valiosa colaboração e
empenho.

Rastreio Cardiovascular para
lavradores da Vila de S. Sebastião

No dia 29 de março esta junta de freguesia promoveu um
rastreio relacionado com doenças cardiovasculares dirigido aos
agricultores da Vila de S. Sebastião. Foi efetuado no posto de
recolha de leite e contou com a
equipa de enfermagem que pres-

ta assistência à nossa Casa do
Povo a quem desde já agradecemos. Simultaneamente decorreu
uma sensibilização sobre prevenção da leptospirose.
No dia 30 de março repetimos
a iniciativa no posto de recolha
de leite do Falcão.

Exposição “Matriz da Vila de
S. Sebastião Memórias da Antiga Igreja”

A exposição designada por
“Matriz da Vila de S. Sebastião- Memórias da Antiga Igreja” já pode
ser visitada.
Esta exposição documenta,
através de fotografias da época,
a intervenção de restauro que foi
efetuada a partir de 1964 por iniciativa da Direção –Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais.

O tema é muito interessante
pois as alterações efetuadas, particularmente no exterior do templo
foram tão significativas que é difícil
reconhecer o mesmo espaço antes
e depois da intervenção. Mostra
também a antiga localização do
império da Vila de S. Sebastião, no
adro da igreja, local bem diferente
ao que estamos habituados.
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Rota das Igrejas
da Vila de S. Sebastião
A Vila de São Sebastião possui
um património religioso de elevada beleza e enorme valor histórico
que para este executivo da junta
de freguesia para além de preservar importa dar a conhecer, em primeiro lugar aos habitantes de São
Sebastião, especialmente as suas
crianças mas também a outras
pessoas, que movidas pela curiosidade, passem a ver e a conhecer
melhor o que esta Vila tem de melhor e mais genuíno para oferecer.
Em traços gerais o projeto passa
pela divulgação de aspetos essencialmente históricos relacionados
com as ermidas e igrejas da Vila
pelo historiador Francisco Miguel
Nogueira, o qual em cada data

irá explanar uma delas, de acordo
com o seguinte calendário:
Ermida de Sant’Ana
» 2 de Abril
Igreja de Nossa Sra. da Consolação
« 9 de Abril
Ermida de Nossa Sra. da Graça
» 30 de Abril
Ermida da Misericórdia
» 9 de Julho
Igreja Matriz
» 23 de julho
Ermida do Bom Jesus
« 25 de Julho
Estas sessões, exceto a do dia
25 de julho, correspondem a sábados e terão lugar pelas 10H00.

Plantação de vimes
Numa altura em que a arte
de trabalhar os vimes está completamente em desuso, esta junta de freguesia em colaboração
com o Serviço de Ambiente da

Workshop de cozedura de folares da Páscoa
Ilha Terceira, está a proceder á
sua plantação em determinadas
zonas da Vila. Neste caso fica a
fotografia referente ao Caminho
do Mato.

A junta de freguesia promoveu um rastreio auditivo

O Inatel, num evento que contou com a colaboração da junta de
freguesia da Vila de S. Sebastião
promoveu um workshop de coze-

Espetáculo com os “Fala-quem-Sabe”
A pedido da junta de freguesia
da Vila de S. Sebastião, tivemos no
passado dia 18 de março o espetá-
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dura de folares da Páscoa dirigido
a todos os interessados. Esta iniciativa teve lugar na casa da Tia Maria
da Presa.

culo “História da História” na Nossa
Sociedade Filarmónica pelos “Fala
Quem Sabe”.
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Cartão HAJA SAÚDE

Em 2 meses fizemos
500 cartões
Esta junta de freguesia, com o objetivo
de ajudar os Sebastianenses tomou a iniciativa de criar o projeto “Haja Saúde” o qual se
traduz na criação de um cartão individual,
que permite, mediante a sua apresentação,
a obtenção de descontos em muitos produtos relacionados com a saúde (farmácias,
médicos, consultas de especialidade, etc.).
Os descontos podem atingir 20% em certos
produtos.
Para aderir basta ir à junta de freguesia
com uma fotografia tipo passe.
No âmbito deste projeto da Junta de Freguesia da Vila de S. Sebastião agradecemos
desde já aos nossos parceiros iniciais:
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- Farmácia da Santa Casa da Misericórdia
da Vila de S. Sebastião
- Farmácia Vasconcelos
- Farmácia Central
- Farmácia Pimentel
- Clínica da Rua de S. João – Dra. Brígida
Loureiro
- Clinica Dentária Batalha
-Optiangra
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Ser Escuteiro não é um momento
mas um modo de vida
Quando foi fundado o agrupamento
de escuteiros da Vila de S. Sebastião? Quem foi o primeiro chefe?
Dão-se os primeiros passos
para a fundação do movimento
escutista em São Sebastião em
Março do ano de 1981. Nos meses seguintes, foram convocados
vários candidatos a dirigentes, assim como crianças e adolescentes.
Durante um período de tempo, do
então corrente ano, os candidatos
a dirigentes tiveram formação sobre o método escutista dada pela
Junta Regional, seguida à risca
pelo livro escrito pelo fundador
Baden Powell “Escutismo para Rapazes”. De acordo com o método
foram divididas os noviços em três
seções, Lobitos, Exploradores, e
Séniores. No ano seguinte deu-se
a abertura do caminheirismo que
constituía a 4.ª seção.
A 27 de Setembro de 1981, na
Igreja Matriz da Vila de São Sebastião, numa cerimónia de investidura foram investidos à volta de 120
escutas entre dirigentes e escutas
e assim nascia o movimento escutista nesta freguesia.
Em Março de 1982, foi publicado em Ordem de Serviço Nacional
- Jornal Oficial do CNE – o registo
deste agrupamento com o número 652. O primeiro chefe de Agrupamento foi António Félix Flores
Rodrigues.

Ao longo da vida deste agrupamento de escuteiros conseguem referir
algumas atividades que considerem
marcos históricos na vida desta importante instituição?

Ao longo de todo este tempo
de vida deste Agrupamento de Escuteiros foram realizadas inúmeras
atividades escutistas, todas de uma
forma ou outra marcaram a sua
história e a de quem por cá passou
deixando uma marca que jamais
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cairá em esquecimento. De referir
tais como: acampamentos riquíssimos em aprendizagem escutista,
serões culturais, elaboração e participação em desfiles, marchas e
cortejos etnográficos aquando das
festas de Verão. Não esquecendo a
preparação de promessas antecedidas de uma profunda animação
da fé durante uma semana. A Velada de Armas que a cada ano explorava uma temática que levava à
reflexão e à tomada de consciência
do valor da promessa.

Atualmente quantos jovens da Vila
estarão associados ao agrupamento
de escuteiros?

Atualmente o nosso efetivo de
associados conta com 37 elementos distribuídos pelas 3 três seções
que são apoiados por 3 dirigentes.

Se tivessem hoje em dia que convencer um jovem a integrar o agrupamento de escuteiros que tipo de
argumentos utilizariam?

Para uma clara resposta acerca
dos argumentos que utilizaríamos
para que um jovem integra-se os
escuteiros transcrevo as palavras
do anterior chefe nacional num
artigo que escreveu no Correio do
Minho que passo a citar: “a ação
educativa deste “movimento de
vida ao ar livre” necessita do enquadramento da Natureza que lhe
dá vida e espaço de aprendizagem
e crescimento para os jovens que,
desde logo, aprendem a assumir
responsabilidades na condução
do seu processo de autoformação,
a desenvolver a sua autonomia e a
viver em harmonia com a Natureza
e com a Sociedade, assumindo a
sua quota parte na construção de
um mundo melhor”.
Mas esta questão não podia
deixar de ser colocada aos escuteiros que neste momento integram

o Agrupamento em que a sua resposta não podia deixar de ser um
argumento válido
Ser Escuteiro é aprender e ensinar com as experiências vividas, é
saber viver em comunidade compartilhando e partilhando. Ser Escuteiro não é um momento mas
um modo de vida, não se deixa de
ser Escuteiro quando se sai da Sede
ou quando acaba o acampamento.
Ser Escuteiro é estar atento ao que
se passa em redor, podendo actuar sempre que alguém precisa de
ajuda.

Quais são as principais atividades
previstas para este ano de 2016?

Até ao final deste ano escutista,
ou seja, até Junho temos previsto a
realização de um acantonamento
e acampamento geral para todas
as seções em locais ainda a definir.
As promessas que é o ponto alto
da vida escutista também irão realizar em campo aquando do acampamento. Também iremos percorrer o
trilho dos Fortes que neste momento está a ser intervencionado pela
Junta de Freguesia para melhoramentos no seu trajecto para que os
mais pequenos possam fazê-lo em
segurança, já que pelos mais velhos
já o terem feito.

Quais são as principais dificuldades que conseguem apontar para

garantir o futuro deste importante
agrupamento?
O futuro deste agrupamento
assenta apenas num desafio que
para nós nos dificulta a nossa atividade que é a escassez de dirigentes. Temos condições físicas para o
acolhimento, crianças e jovens que
todos os anos nos procuram para
entrarem para o Agrupamento.
Mas o que é de fato que nenhum
após o seu percurso escutista faz
a formação para ser dirigente do
CNE em São Sebastião.
É certo que muitos vão concluir os seus estudos para Portugal continental, mas mesmo que
regressem as suas ocupações profissionais também não o permitem
ter tempo para se dedicarem ao
Escutismo.

De que forma a junta de freguesia
pode colaborar convosco?

A Junta de Freguesia da Vila
de São Sebastião têm nos sempre
amparado com o seu apoio sempre pronto que solicitado. Quer
no apoio administrativo, quer na
carrinha de transporte tanto de escuteiros ou de material para acampamentos. A colaboração que tem
mantido connosco é de um incansável apoio e portanto a continuidade dessa relação é na realidade
promissora e de efetiva preocupação com o Agrupamento.
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Artigos de Bebé e Criança

Mercearia
Pérola
da Vila
Rua Direita, 84
São Sebastião
Telf.: 295 904 740
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Inauguração do Lar de Idosos e Centro de Dia
Comendador José Cardoso Romeiro
O ano da Misericórdia começou resplandecente para a Santa
Casa da Misericórdia da Vila de São
Sebastião. A inauguração do lar de
idosos e centro de dia fez com que
o meio milénio de história desta
instituição fosse eternamente recordado.
O Lar de idosos e centro de dia
José Cardoso Romeiro é “uma obra
muito ambicionada por esta freguesia e para a qual, ao logo do tempo,
muitas pessoas contribuíram” citando a secretária regional da segurança social, Andreia Cardoso.
A respetiva inauguração ocorreu no dia vinte de janeiro, anualmente assinalado por dia de São
Sebastião. O edifício tem capacidade para abranger vinte e duas
pessoas no centro de dia e catorze
utentes no lar. Através das mais diversas competências, quer a nível
de equipamentos, quer a nível de
profissionais habilitados e empenhados em proporcionar uma
eficiente capacidade de resposta
perante as adversidades, esta instituição zela diariamente pela qualidade de vida dos utentes.
Para além das valências que já
detinha: serviço de apoio ao do-
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micilio, centro de dia e centro de
convívio, acrescenta-se agora, o
serviço noturno de cuidados ao
idoso nas novas instalações.
Este, é um projeto inspirado nas
pessoas de São Sebastião e para as
pessoas de São Sebastião. Um orgulho desmedido para a mesa administrativa e consecutivamente
para todos os sebastianenses.

É deveras importante, continuar a trabalhar nas instituições em
prol da qualidade de vida dos nossos habitantes.
A todos um bem hajam!
Festa de Santo Amaro
e Santo Antão
No passado dia 18 de Fevereiro realizou-se a comemoração em

honra de Santo Amaro e Santo Antão. A celebração eucarística teve
lugar na Ermida da Santa Casa da
Misericórdia, animada pelo grupo
de jovens da vila de São Sebastião,
seguindo-se depois as tradicionais
arrematações e tocata da Filarmónica União Sebastianense.
Uma data que esta direção não
deixou passar em branco.
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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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Limpeza no Jardim
Mais uma vez a direção desta Casa do Povo lançou mãos à obra, desta
vez para podar as palmeiras, que já se encontravam demasiado grandes,
tirando a vista ao coreto que se encontra no mesmo espaço.
Para o que o espaço fique ainda com outra dignidade, falta iluminálo, dado ser um projeto que envolve um montante bastante significativo,
porque a iluminação terá de ser feita de raiz, sendo que a Casa do Povo do
não dispõe de disponibilidade financeira para a sua realização, estamos
a aguardar apoio, para a realização deste “sonho”, tão desejado por direções anteriores e a atual direção.
Tal como versa o ditado popular “A esperança é a última a morrer”, a
nossa não morreu, porque se tudo correr como o planeado, o nosso jardim ainda no decorrer do corrente ano estará iluminado.

Vila
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Conquista do título de Campeão
da Ilha Terceira no escalão Juniores D
Este é balneário da vitória, como tem sido publicitado nas redes sociais, ganhou o título de Campeão da Ilha Terceira, no escalão de formação Juniores D, estando prevista a sua deslocação à Ilha de Santa Maria,
para disputar o regional entre os dias 21 e 24 de abril próximo.
Fica aqui bem patente, que com sacrifício, esforço, trabalho e dedicação de todos os frutos vão surgindo, a prova está à vista. Parabéns rapazes.
Isto demonstra que a Vila de São Sebastião, cada vez mais está a investir na vertente desportiva.
Estamos todos de parabéns, pais, atletas, diretores desportivos, estagiário e todos aqueles que nos acompanham em mais esta missão, que
para além de dignificar o Grupo Desportivo da Casa do Povo da Vila de
São Sebastião, dignifica toda a comunidade Sebastianense, levando assim o seu nome a outras ilhas dos Açores e quem sabe num futuro até
outras paragens.

Para finalizar o lema da Casa do Povo “É preferível praticar o bem a
prometê-lo”.
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Centro Comunitário da Vila de São Sebastião

É uma das principais questões, senão m
quando se fala no Centro Comunitário da V

Penso que já vai sendo tempo de a vermos
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Divulgação

No passado dia 15 de Fevereiro, o Centro
Comunitário da Vila de São Sebastião em parceria com a empresa Hands On abriu um gabinete médico e de fisioterapia que alberga várias
especialidades entre elas: fisioterapia, terapia
da fala, nutrição, podologia, clinica geral entre
outros como podem conferir no folheto que já
circula pela freguesia.
Esta parceria nasceu da necessidade do centro comunitário ocupar na sua sede os espaços
deixados vagos pela saída do ATL, e juntando

isso á lacuna na área da fisioterapia decidimos
abrir portas a esta empresa jovem e dinâmica.
A Hands On beneficia os sócios do Centro
Comunitário com um desconto em todas as
consultas, desde que seja apresentado o cartão de associado aquando da marcação da
consulta.
As marcações podem ser feitas presencialmente na secretaria ou pelo telefone do Centro
Comunitário, de segunda a sexta -feira das 9h
às 18h, ou pelos contatos diretos da Hands On.

Este texto é um desabafo!
Filomena Neves
Desabafar é sempre bom para
quem o faz, nem sempre é bom
para quem o escuta, por isso me
perdoem os que não o compreenderem mas é uma necessidade
que me acompanha há muito.
Sou sebastienense. Nasci aqui,
estudei aqui, vivo aqui, aqui nasceram meus pais, aqui tenho a minha
família, aqui crio os meus filhos,
aqui trabalho. Toda a minha vida
gira em torno desta Vila que amo
de coração. Não escolheria outro
lugar no mundo para viver. Por isso
sinto-me no direito legítimo de assim me expressar!
Orgulho-me de todos aqueles
que trabalham e se esforçam por
tornar esta nossa “casa” melhor.
Sinto-me parte desse grupo de
pessoas, pois, embora possa não
parecer, e á parte das divergências
pessoais que possam haver, somos
uma equipa, composta pelos sebastianenses e não só, distribuidos
pelas instituições desta vila e que
para elas e nelas trabalham como
se fosse para si. A esta equipa eu
quero expressar o meu mais sincero apreço, pois sei o quanto custa á
nossa vida pessoal, os esforços que
Pag. 10

temos de fazer diáriamente para
levar estes barcos a bom porto.
Contudo, não posso deixar
também de expressar o meu mais
profundo pesar por todos aqueles
que se intitulam de sebastianenses mas que na verdade são como
o bicho que corroi a maçã de dentro para fora. Estes que nada fazem
para melhorar a nossa “casa”, o lugar onde vivem e do qual precisam,
que não tentam conhecer antes de
opinar e que não bastando isso
ainda se consideram no direito de
criticar e despresar o que é feito.
Minha gente, se não formos
nós, os que aqui vivemos e que
precisamos desta Vila, com certeza não virão outros que interesse
nenhum têm nela, valorizá-la e
preservá-la. Somos nós, mais que
não seja, na qualidade de usufruidores do que a nossa Vila oferece
que temos a obrigação moral de a
valorizar e preservar.
Vamos acabar com os comentários sem valor, com os boatos
sem motivo e vamos valorizar o
que todos em conjunto criamos:
uma Vila cheia de vida onde temos
tudo o que precisamos, desde creche, escola e ATL, a lar de idosos e
centro de dia, a escolas de desporto e musica, a serviços de saude e
outros serviços dos mais variados
tipos... e por aí continuamos. Digam lá, não dá gosto viver num
lugar assim?!

Tenho receio que o que de
desagradável por ai se diz e faz,
e que chega aos ouvidos e aos
olhos de todos aqueles que trabalham por estas instituições, levem
aos desapego e ao desgosto, pois
inevitávelmente a injustiça cansa
e a ingratidão mina as melhores
intenções. Tenho receio que estes
se fartem e deixem de trabalhar
como até aqui, ficando tudo isto
votado ao abandono. Diz-se por
ai “ninguém quer pegar”, ninguem
quer ser disto ou daquilo. Eu pergunto: “Porque será?” Garanto-vos
que não é apenas pelo trabalho
que dá!
Sei que ainda sou muito nova,
mas experiência de vida não me
falta, e ela tem me mostrado que

a vida é muito dificil e por vezes
muito injusta. Meus amigos, não a
tornemos mais dificil ainda e ainda
mais injusta pelas nossas próprias
mãos!
Eu tenho fé que a alguns estas
minha palavras irão abrir os olhos
e fazer-vos entrender que é urgente ajudar, descruzar os braços, e
mais urgente ainda valorizar. Seja
atraves das nossas palavras ou das
nossas acões, é preciso descruzar
os braços e arregaçar mangas, isso
é o mais dificil! Aos outros, que do
alto da sua grande sabedoria de
nada servirão as minhas palavras,
gasto que já está o latim, digo-vos
como diria o outro do bailhinho:
“Levanta-te e vem para aqui fazer melhor!”
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É facto, esta é a filha mais nova da noss
Instituição Particular de Solidariedade Soc
Não contamos com mais do que 3 aninho
estamos a dar os nossos primeiros passo
lacuna que existia em São Sebastião. Cada
abrangia uma área de intervenção: os idos
e por algum tempo até mesmo a infância.
se investe na formação das pessoas. Nós
pouco da nossa missão. Daí que temos tid
por nós, como o Curso de Inglês básico
iniciados, outros que apenas albergamos c
momento as aulas de instrumentos de
dificuldades financeiras com que o nosso
receber cursos como teatro e dança e o gr

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

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

Uma das nossas grandes a
ainda de se concretizar, c
de uma creche para co
resposta á infância dos 3
grande projeto que trará u

Por tudo isto, é com muito
os dias por esta institui
apostamos no seu crescim
dias pelas suas institui
compartilha com certeza d
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Lausperene na Paróquia da Vila de São Sebastião
Pelo segundo ano consecutivo a catequese da Vila de São Sebastião
participou na celebração do Lausperene, tendo estado em adoração ao
santíssimo sacramento na tarde do dia 20 de fevereiro. Todos os anos de
catequese foram chamados a estar mais perto de Jesus, presente na hóstia consagrada, foram chamados a fazer silêncio, a louvar, adorar, pedir,
agradecer e, deste modo, preparamos melhor o nosso coração para ressuscitarmos com Jesus.

Via Sacra dos catequizandos do 5º e do 6º ano
A Via-Sacra é uma das atividades fundamentais de alguns anos de catequese no período da quaresma. Aproveitando “os Passos” existentes na
nossa Vila de São Sebastião o 5º e o 6º ano de catequese, na companhia
das catequistas e de alguns familiares, guiados pelo padre Domingos Graça, efetuaram este exercício espiritual e físico que faz reviver o caminho
da dor e de sofrimento de Cristo até à morte e ressurreição.
A Via Sacra representa sobretudo o percorrer dos Passos da salvação
de cada um de nós e não fazemos sós esta caminhada, uma vez que não
vivemos isolados. É importante refletir sobre o papel de cada um de nós
e de cada instituição da nossa Vila no caminho a percorrer diariamente
pelas pessoas que nos rodeiam e com nós interagimos.
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Visita da Paróquia da Vila de São Sebastião à
imagem Peregrina na Matriz da Praia da Vitória
A Paróquia da Vila de São Sebastião deslocou-se à Praia da Vitória no
dia 21 de fevereiro para encontrar-se com Imagem da Virgem Peregrina
na sua deslocação à Diocese de Angra. A catequese esteve representada
por várias catequistas, catequizandos e familiares dos mesmos, nomeadamente pais que acompanharam os seus filhos na caminhada até à Praia
da Vitória.

Romaria da Quaresma dos catequizandos do 6º ano
No passado sábado, 19 de março, os catequizandos do 6º ano de catequese, acompanhados pelas suas catequistas, Benvinda Santos, Zélia
Vicente e Lucélia Martins, e por alguns familiares, efetuaram a habitual romaria quaresmal pelas várias ermidas da Vila de São Sebastião. Esta é uma
atividade que as catequistas do 6º ano tem vindo a fazer há alguns anos e
que motiva bastante os catequizandos a efetuá-la. A Romaria passou pela
Ribeira Seca, Porto Novo e pelo Lugar do Martírio da Maria Vieira, terminando na Igreja Matriz pelas 16h00. Na missa da catequese os catequizandos do 6º ano participaram no ofertório oferecendo o sacrifício da sua
caminhada a Deus. De referir que estes meninos e meninas do sexto no
dia de Páscoa farão a profissão de Fé na missa dominical na nossa Matriz.

Reflexão Quaresmal - 2016
Mais um vez, em período de quaresma, mais propriamente no Domingo de Ramos, foi efetuada uma reflexão quaresmal promovida pela catequese da Vila de São Sebastião e aberta a toda a comunidade paroquial. A
reflexão deste ano baseou-se no documento do Papa Francisco “Laudato,
Si” (Louvado Sejas, Senhor) onde este nos fala sobre a natureza e o ambiente. Neste documento o Papa Francisco usa a expressão “A Nossa Casa
Comum” para definir o planeta Terra e fala-nos sobretudo da urgência em
mudarmos os nossos hábitos mais pequenos, nas nossas casas, e no comportamento global dos governos do mundo a fim de preservar toda a
criação através da qual Deus nos fala. Tudo o que Deus criou foi bom, foi
pleno compete-nos a nós, criaturas, cuidar do seu legado.
Todos nós somos chamados a reconhecer a nossa contribuição, pequena ou grande, para a destruição do ambiente. Quando os seres humanos contaminam as águas, o solo e o ar cometem um crime contra a natureza e uma má ação contra Deus. Assim, a tarde do Domingo de Ramos foi
passada a refletir sobre a nossa dinâmica relacional com a natureza, com
os outros e connosco mesmos. No final sentimo-nos sementes novas para
germinar na terra, sabendo que temos de nos respeitar a nós, aos outros
e a toda a criação de Deus.

Vila

Festa do 2º ano de Catequese – Pai Nosso
Dia 19 de março, dia de S. José, data em que se comemora o dia do
pai, as crianças do 2º ano de catequese na companhia das suas catequistas
Alda Santos, Maria de Lurdes Lopes e Renata Neves e de alguns familiares
celebraram a Festa da entrega do Pai Nosso na Matriz. A igreja foi preparada para o efeito e as catequistas fizeram descer a imagem de S. José do seu
altar para que, estando mais próximo das crianças, estas pudessem colocar
aos seus pés as flores que levavam para lhe oferecer. As crianças também
levaram dísticos com algumas das palavras mais simbólicas da oração do
Pai-Nosso, “Mal”, “Perdão”, “Pão”, “Vontade”, “Reino”, “Nome” e “Pai”.
A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos foi entregue aos catequizandos, na presença dos familiares e de toda a comunidade, para lhes
lembrar que mais importante do que a memorizar deverá ser vive-la no
dia-a-dia, sobretudo em família.
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Balanço da prestação da formação do USFC na Ilha do Pico:

2 medalhas de ouro, uma de prata e outra de bronze

Segue imparável da equipa sénior do USFC na sua série da 2ª divisão nacional, que conta por vitórias todos os jogos disputados até
à data, faltando apenas duas partidas para finalizar a fase regular
do campeonato. A última vitória
deu-se sobre a sempre complicada
formação do Sporting B com um
bastante renhido 3-2, com os pupilos leoninos a ameaçar quebrar
a resistência sebastianense, mas
sem sucesso.
Com duas partidas por disputar, uma frente ao Top Spin fora e
outra frente ao Benfica B em casa
a 23 de Abril, o Sebastianense deu
mais um passo decisivo rumo aos

seus objetivos. Estes dois últimos
jogos serão encarados com atenção extra para que se alcance o cetro de campeão da nossa série.
Para isso voltamos a pedir a
aderência do público que tem subido gradualmente ao longo das
últimas partidas no Pavilhão Ferreira Drummond.
Não menos impressionante foi
a participação da nossa formação
na ilha do Pico e que nos deixou
bastante orgulhosos. Ganhou-se o
título regional de infantis masculinos e ficou-se no 2º lugar de infantis femininos. Um registo notável.
Há que referir ainda que a nível
individual, a atleta Erica Andrade

sagrou-se campeã regional de infantis femininos e a atleta Marina
Pereira alcançou um honroso 3º
lugar, tendo apenas perdido para a
colega de equipa que acabou por
sagrar-se campeã.
A participação sebastianense
no Pico foi premiada com 2 medalhas de ouro, uma de prata e outra de bronze. Mérito enorme dos
nosso pupilos e claro, da equipa
técnica, que batalhou arduamente
ao longo da época para que estes
resultados surgissem.
Ainda relativo ao ténis de
mesa, tem sido realizadas várias
atividades lúdicas de maneira a
promover a modalidade junto

dos mais novos na EB1/2 Francisco Drummond e cativar cada vez
mais atletas para praticarem esta
modalidade.
A direção continua também a
trabalhar em diversas atividades
para angariar fundos para o clube,
tendo organizado algumas festas e
jantares ao longo dos últimos meses. Em breve estarão disponíveis
na sede do clube cachecóis para
os interessados.
Este ano caberá também ao
União Sebastianense receber as insígnias do Divino Espírito Santo na
sua sede ao longo de uma semana,
evento que aguardamos ansiosamente.
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Tel: 295 213 007

Fax: 295 217 006

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

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

Acrílicos e PVCs – Esponjas, Napas e Telas – Inox e Aços
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Obras na Sociedade Filarmónica União Sebastianense
Estão em curso as obras de melhoramento da sede/bar da Sociedade Filarmónica União Sebastianense, nomeadamente canalização, esgotos, eletricidade, pavimentos, pinturas, entre outras.
Uma intervenção que conta com o apoio da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e tem como objetivo melhorar as condições de trabalho, segurança e higiene, bem como tornar este espaço mais atraente e apelativo.
antes

Carnaval 2016
A direção da Sociedade Filarmónica União Sebastianense agradece a todas as pessoas
que se empenharam e direta ou
indiretamente colaboraram na
realização do carnaval.
Um agradecimento especial
aos sócios que contribuíram
para a mesa de receção aos bailinhos, ao Sr. Francisco Alves,
João André, Marco Mendes,
Miguel Pereira e Sérgio Ribeiro,
bem como à Junta de Freguesia
e à Santa Casa da Misericórdia
da Vila de São Sebastião pelo
apoio prestado e por tudo o que
disponibilizaram para a concretização deste evento.

Vila

depois

Programa “Gentes e Tradições” - Edição 2016
“Gentes e tradições” é uma iniciativa da Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo, que reúne a
atuação de várias filarmónicas e
grupos folclóricos pelo concelho
angrense, entre fevereiro e junho,
com o intuito de valorizar e promover a cultura da nossa terra.
O primeiro evento deste programa teve início no dia 28 de
fevereiro, pelas 20h30, no Centro
Cultural e de Congressos de Angra
do Heroísmo, com a atuação do
Grupo de Baile da Canção Regional Terceirense e da Filarmónica
União Sebastianense que contou
com a especial colaboração dos
músicos Paulo Borges no trompete
e Adriano Ormonde e João Azevedo no trombone e bateria, respetivamente.
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“Rota dos 20” passa pela
EBI Francisco Ferreira Drummond
No dia 18 de março, a Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond iniciou a “Rota dos 20” no concelho de Angra do Heroísmo com a
entrega dos testemunhos pela vereadora da Câmara Municipal, Dra. Raquel Ferreira. Esta iniciativa está integrada nas atividades comemorativas do vigésimo aniversário do programa Eco-Escolas em Portugal e visa
promover a mobilidade sustentável. Neste sentido, os alunos da escola
efetuaram várias propostas ao município: construção de passeios na principal via de ligação da escola ao centro da Vila de São Sebastião (troço do
caminho do Porto Judeu entre a Rua Padre Coelho de Sousa e o centro da
freguesia); colocação de papeleiras na rua de acesso à escola (Rua Padre
Coelho de Sousa) e recuperação da pintura das passagens para peões no
centro da Vila de São Sebastião. A escola procura assim contribuir para a
melhoria da qualidade de vida de toda a comunidade, no que respeita à
mobilidade.

Alunos da ebi Francisco Ferreira Drummond
na Polónia
Ilídia Bettencourt
Pela primeira vez, alunos da Escola Básica Francisco Ferreira Drummond deslocaram-se ao estrangeiro no âmbito do projeto Erasmus +.
Este projeto, em parceria com a Alemanha, França, Itália, Polónia e Lituânia, tem como tema As Alterações Climáticas. Nesta primeira viagem, à
Polónia, os alunos Brites Peste, Gustavo Azevedo, Maísa Moura e Maria
Melo apresentaram trabalhos sobre as estações nos Açores, bem como algumas catástrofes naturais dos últimos anos, decorrentes das alterações
climáticas.
Os alunos e as professoras acompanhantes ficaram com famílias de
acolhimento, o que lhes deu oportunidade de conhecerem a cultura e
hábitos de vida polacos com alguma profundidade.
Foi uma semana muito enriquecedora para todos. A próxima viagem
é já em abril, à Sicília, na Itália, com outro grupo de alunos. Em setembro,
será a nossa vez de recebermos docentes destes cinco países, a fim de se
preparar o segundo ano do projeto.
Um agradecimento muito especial a todos quantos participaram com
os docentes do clube Stormbusters nos trabalhos apresentados na Polónia, muito especialmente aos professores Carlos Almeida, Grinoalda Ávila
e Marília Gomes e ao assistente operacional Paulo Silveira.

SEMANA DA LEITURA 2016
na EBI Francisco Ferreira Drummond
De 14 a 18 de março, festejou-se o livro e a leitura na EBI Francisco
Ferreira Drummond com a Semana da Leitura. Foi uma semana recheada
de atividades.
A Biblioteca Escolar levou à escola a primeira “Feira do Livro”, oferecendo aos alunos o acesso à aquisição de novas obras infantis e juvenis,
afinal, “uma casa sem livros é como um corpo sem alma”, como já disse
Monteiro Lobato. Foi com alegria que a biblioteca testemunhou o sucesso da feira e o evidente interesse dos nossos alunos pelos livros. Os lucros
reverterão a favor da aquisição de novas obras para os nossos jovens leitores.
O escritor Joel Neto visitou a escola no dia 17 de março. Alunos e escritor interagiram num diálogo genuíno e espontâneo, que transformou
o encontro num momento único. O trabalho, as dificuldades, os métodos,
o percurso do escritor, foram alguns dos assuntos abordados com acentuado interesse dos envolvidos. Foi uma experiência enriquecedora para
todos e que contribuiu, com certeza, para que crescesse um pouco, nos
alunos, a motivação para a escrita.
Ao longo da semana, muitas outras atividades foram desenvolvidas
– teatro, declamação de poemas, visionamento de filmes e musicais, entre outras – para promover o contacto com o livro e com a leitura.
Foi uma semana bem preenchida e foi evidente o envolvimento e o
entusiasmo de todos.

Pag. 14

Vida na

Contributo dos Sebastianenses
N.º 9 » janeiro/março 2016

António Mota
Cantador
Por minha iniciativa
Incorporei – me à comitiva
Que escreve este jornal
Reconhecendo que a Vila tem brilhos
E por ser matriz que meus Filhos
Tiveram Pia Batismal
Então escrevo de novo
Pró povo porque sou do povo
Com esmerada educação
Porque há tempos que queria
Falar da Junta de Freguesia
Da Vila de São Sebastião

Jornal da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião

Na Fonte a velha calçada
Foi toda remodelada
Realmente era preciso
A Fonte já tinha valor
Mas ficou melhor sim senhor
Com aquele novo piso

Todos os espaços foram requalificados
Os chafarizes foram pintados
A Junta fez coisas extraordinárias
Pintaram outros espaços
Carregados de gado e passos
Também escolas primárias

Também a Casa das Pias
Está-se aguardando os dias
Da constituição que se aborda
Para que seja feito creio eu
Daquele lugar um museu
Das nossas touradas à corda

Uma placa alusiva
Que também muito cativa
A nossa comunidade inteira
Foi a Junta que entendeu
Coloca-la na casa aonde nasceu
A Mártir Maria Vieira

A Fonte bem o merece
Porque toda a gente a conhece
Por ser sim das mais belas
E como num olé ó toiro
Reabilitou-se o miradouro
Do Padre Coelho nas Coirelas

Quem estes versos ler
Para que fiquem a saber
Baseei-me em factos reais
E enquanto vão murmurando
Minhas notas vão tomando
Que para o próximo jornal há mais

Estou de pé pela certeza
Que as ruas têm mais limpeza
Vejo e ouço dizer
A responsabilidade carrego
E até sei que o pior cego
É aquele que não quer ver
Para falar de um Presidente
É preciso que agente
Tenhamos algum respeito
P´lo tesoureiro e p`lo secretário
Pelo trabalho extraordinário
Que este conjunto tem feito
Da canada do Pedro Francisco “ Porto Judeu “
Que divide a Vila a risco
Até à Canada das Vinhas “Porto Martins “
Vê-se na Orla Costeira
Paredes tapadas à maneira
Cimentadas e branquinhas
E o monumento à Brianda Pereira
Grande mulher grande guerreira
Deste torrão Português
Roubaram-lhe o braço outrora
Mas essa Junta de agora
É que pôs lá o braço outra vez

Eu sei que me faz sofrer
Mas sou alegre e otimista
E se assim é que tem de ser
Eu não vejo outra pista
Agostinho Simões
Eu planto sementes de bondade
E faço com muito amor
Praticando a caridade
Com a graça do Senhor
Não gosto de magoar ninguém
E a alguns dou tolerância
Mas a vida há sempre alguém
Que queremos ver há distância
Sabem que eu sou assim
E acho que assim esta certo
Às vezes me esqueço de mim
Para ver os outros por perto

Vila

De dares graças a Deus

Mantenho sempre boa atitude
Penso que é um bom caminho
Pedindo para toda muita saúde
Amizade amor e carinho
Dou meu amor com alegria
Do fundo do meu coração
Fruto que me pode levar um dia
à suprema salvação
Amigo, embora melhor vida mereças
Pois são grandes os valores teus
Embora na vida padeças
Lembra-te dos versos meus
E um dia não te esqueças
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(re)Aprender
a mudar

Recentemente vi um vídeo, no
Facebook, que me cativou e ao
mesmo tempo me alertou para a
incapacidade de cuidarmos de nós.
Pelos nossos filhos faríamos qualquer coisa e tu, por ti, o que farias?
O que é certo é que o “EU” fica muitas vezes esquecido, perdido nas
recordações e rotinas. O vídeo que
vi, descrevia a mudança de hábitos
de vida de um homem obeso, com
quase quarenta anos, que um dia
decidiu mexer-se, e alimentar-se
de forma saudável, e filmou o primeiro dia desta mudança. Ele mal
conseguia levantar as pernas, mas
não desistiu e passados 389 dias, a
mudança já era bem visível, em 15
meses perdeu 136 kg. Como é possível? Basta dar o primeiro passo. A
mensagem dele, para quem assiste ao vídeo é de esperança: “nunca
parar de lutar”. (https://www.facebook.com/Motivation-582024918
620252/?pnref=story)
Mudar é muito importante, e
foi o que ele fez, ele mudou por
ele. O que mudar? Em novembro
passado, fiz um worshop de equilíbrio pessoal, na Universidade dos
Açores, e (re)aprendi que a prioridade sou Eu, as escolhas e mudanças que faço tem de ser em função
de mim, e deixar de falar em “nós”,
porque o que eu penso e idealizo,
não é o que “tu” pensas.
“Numa escala de 0 a 10, o quanto és feliz?” Esta foi a primeira pergunta que o formador, Mário M
adrigal, fez a cada formando.
É uma pergunta simples, mas de
resposta complicada. Como vou

escalar a minha felicidade, nunca
estamos completamente felizes,
há sempre qualquer coisa que falta
ou que está menos bem...
O que é que te dá mais energia?
E o que te tira energia? Há coisas
que adoro fazer, que me dão muita
energia, que me fazem sentir bem.
Há pessoas que me dão energia,
me ponhem para cima, me fazem
rir e sentir bem. Há espaços que
me acalmam a alma e me relaxam.
Pelo contrário há pessoas que me
sugam energia, e isso a mim não
me interessa, nem me faz bem, por
isso só faço o que me faz bem, o
que me dá energia - mudança 1.
No que respeita à dimensão
física, é preciso cuidar mais, evitar
excessos, praticar exercício físico,
meditar... não é fácil, mas são hábitos de uma vida feliz. Inscrevi-me
no ginásio depois do carnaval, no
entanto ainda não consigo meditar. - mudança 2.
Alusivo à atividade profissional, à realização pessoal há sempre
alterações a fazer, compromissos,
projetos inacabados, objetivos a
delinear, e isso é importante e imprescindível. Faço o que mais gosto, ensinar, formei-me para isso.
Trabalho arduamente, com afeto
e gosto, mantendo uma excelente
relação com os meus alunos, gosto
imenso do meu trabalho (Tudo Explicado). O que mudaria? Algumas
coisas, pequenos detalhes, e ampliaria o projeto, embora isso seja
um sonho em crescimento.
Sonhar é bom, e leva à mudança. “O sonho comanda a vida”. É

preciso visualização criativa - ver
os sonhos já concretizados - e mais
importante, arregaçar mangas e
lutar, batalhar. Nada cai do céu!
O formador disse que é bom
partilhar os sonhos com quem nos
rodeia, como sinal de compromisso à sua realização, porque eles
começam a ganhar forma a partir
desta partilha. E o medo destes
não se concretizarem, surge como
desafios. E se não correr bem? Só
experimentando para obter a resposta. - mudança 3.
Mudei também o espaço onde
vivo (dimensão material), mudei
de casa recentemente, tenho vista para o mar, para o monte Brasil,
estou praticamente no centro da
cidade, e isso é muito bom! É um
sitio aprazível, com uma varanda
enorme para a minha filha brincar
e apanhar sol, e agora andamos
mais a pé, passeamos mais, sintome em Oeiras, onde nasci, e onde
sempre passei as ferias da Páscoa,
porque há mais movimento na rua,
mais burburinho. Com esta mudança, também decidi transformar
a minha Páscoa terceirense na Páscoa da minha infância, este ano há

almoço de família na minha casa
nova, com o tradicional cabrito
no forno e muita energia positiva
- mudança 4 com outras incluídas.
“Quais são os vinte elementos
mais importantes da tua vida?”
- elementos são pessoas, coisas,
estados de espirito, momentos...
atenção o primeiro da lista é: “Eu”,
o centro da tua vida és tu, não te
esqueças do teu “Eu”. Eu, família,
casa, trabalho, amigos, amor, conhecimento, saúde, fé, rir, escrever,
comida... independentemente da
ordem, estão interligados, são a
minha constelação.
Por fim, o comprometimento,
assumir o compromisso de todos
os dias dedicar, pelo menos 15
minutos, para alimentar o meu sonho.
Conforme o proverbio chinês,
“planeie o seu ano na primavera e
o seu dia ao amanhecer”. Que 2016,
seja um ano de mudanças em função de uma vida mais feliz.
Respondi 8.
Outros artigos no meu blogue:
http://diario-do-salto-alto.webnode.pt/blogue/
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Manuel Correia Sarmento, jr.

Vila

A vila no tempo
Sobre a estreia do grupo
Juvenil da Vila em 1959

António Neves Leal,
Professor
Nasceu na Vila da Madalena do Pico, a 8 de janeiro de 1901 e faleceu em S. Sebastião, ilha Terceira, no
dia 1 de março de 1972.
Dos seus dois casamentos teve nove filhos, dois
dos quais morreram em crianças. Durante vinte seis
anos, residiu na Vila e viveu sempre como um grande
sebastianense de coração, pugnando como poucos
filhos da terra pelo desenvolvimento deste histórico burgo. Infelizmente, ao longo dos anos foi injustamente esquecido. E como o conheci de perto, e
neste momento, possuindo a Vila de S. Sebastião um
jornal, parece-me oportuno evocar, nesta edição de
março, o 44º aniversário da sua morte, ocorrido no
passado dia 1 do corrente mês.
Exerceu a sua atividade profissional ao serviço
das FEUSAÇORES, na Base Aérea das Lajes, à semelhança de tantos outros funcionários que, sobretudo,
do Pico e S. Miguel, para a Terceira vieram trabalhar
em busca do eldorado americano proporcinador de
melhores condições remuneratórias, numa altura em
que o pequeno mercado do trabalho ilhéu poucas
perspetivas oferecia aos açorianos das décadas de
cinquenta a setenta do século passado. Assim, desde
muito cedo, para cá veio e por aqui ficou.
O seu bom conhecimento da língua inglesa permitiu-lhe dar lições a muitos, que se empregaram no”
Cerrado Grande”, e a outros que rumaram à América
do Norte, primeiro aos EUA e mais tarde ao Canadá.
Além desse prestimoso ensino, revelou-se, ainda, um
solicitado e fértil epistológrafo, escrevendo inúmeras
cartas, não só em inglês, mas também em português,
tendo como destinatários os nossos emigrantes, alguns deles analfabetos que necessitavam resolver
problemas burocráticos, nos Açores ou nos EUA.
Este pendor para escrever, faria dele um grande
repórter de diversos acontecimentos e um lutador
pelo progresso da comunidade, na qual se inseriu
profundamente. O Sr. Sarmento era um verdadeiro
jornalista, sempre atento ao que se passava à sua volta. Mandar notícias para os jornais era uma das suas
paixões. Fê-lo, como incansável correspondente dos
diários A União e Diário Insular, levando o nome da
Vila e os seus problemas e anseios muito para lá dos
horizontes da ilha.
A frequência e oportunidade das suas notícias, a
insistência com que se batia pelo desenvolvimento,
são dignas de realce neste picaroto de nascimento
e terceirense de coração. Dos partos aos óbitos, das
obras em curso aos projetos adiados, das efemérides
aos eventos artísticos, culturais e religiosos, tudo perpassa pelas páginas dos dois orgãos da imprensa terceirense. A história sebastianense, designadamente
a dos anos cinquenta e sessenta, está retratada nas
suas múltiplas vertentes: nascimentos, casamentos,
falecimentos, festividades religiosas e profanas, faltas de eletricidade, estado das ruas e dos fontenários,
visitas de personalidades oficiais e vindas de companhias de circo, filmes exibidos, grupos de teatro, grupos desportivos, estabelecimentos comerciais, etc.
Rara era a semana em que não havia uma ou
duas participações do correspondente de São Sebas-
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tião. Os seus escritos eram apreciados e muito levados em linha de conta pelas autoridades distritais.
O Sr. Sarmento era um homem afável, mas de convicções fortes, persistente e combativo. E que pena
não termos hoje profissionais da comunicação social
com tamanha garra, amor e entusiasmo na defesa da
nossa terra, cujo texto, que selecionei e se publica ao
lado, é disso eloquente confirmação.
A limpeza das nossas ruas e o aspeto das nossas
casas, o civismo do povo ou a falta dele, as causas
justas, eram algumas das tónicas dos seus escritos.
Ficou célebre, nos anos cinquenta, a urgente necessidade de se construir um mictório no centro da Vila.
A concretização dessa aspiração levou tempo, mas lá
se construíu um sanitário para alguns mais aflitos ou
com problemas de próstata se poderem aliviar em
condições higiénicas.
A indispensabilidade de um novo cemitério foi
outra obra reivindicada, tal como a urgência das
obras de restauro da Matriz da Vila e do calcetamento das ruas principais, do abastecimento de água e
energia elétrica foram outras das várias preocupações sebastianenses, bem espelhadas nos escritos
de Manuel Correia Sarmento Jr.
Graças a ele, hoje podemos descobrir, nos jornais
de que foi correspondente, facetas relevantes para o
conhecimento da vida quotidiana dos nossos antepassados e da forma como trabalhavam e se divertiam em meados do século XX. Com tal abundância
de informações, disseminadas nos jornais, é possível
fazer-se, com mais rigor, a vasta e interessante história da Vila, graças a este notável cidadão, cujo exemplo é imperioso e justo recordar às novas gerações.
E para finalizar esta evocação transcrevo o que
escrevi, a 29 de junho de 2003, na petição de proposta para uma homenagem póstuma a fazer em sua
honra, e ainda, vergonhosa e incompreensivelmente,
à espera desse merecido e justo tributo:
Manuel Correia Sarmento Jr., durante 26 anos,
residiu nesta Vila e distinguiu-se em tarefas de interesse social e educativo, designadamente como correspondente de S. Sebastião nos jornais terceirenses.
Foi um persistente defensor do progresso da Vila, e,
pela investigação que tenho feito, posso afirmar que
a história sebastianense ficaria incompleta sem a inclusão do seu nome, ele que na imprensa emoldurou
tantos nomes e tantos acontecimentos locais, a título gracioso.
Oxalá, a sugestão desta vez tenha melhor sorte.

Mercê da boa vontade e sacrifício extenuante do
filho desta Vila, Rev. Padre Coelho de Sousa, tivemos
no último Sábado o prazer de assistir no Salão de Festas da Vila de S. Sebastião, a um delicioso sarau musico- cultural apresentado pelo novel agrupamento
teatral de grande simpatia nesta Vila, o « Grupo Juvenil».
Com a sala repleta de assistentes, deu início ao
ansiado sarau o Rev. Padre José Gregório Soares do
Amaral, mui digno vigário de S. Sebastião, seguindo-se em estreia o vigoroso e exemplar drama em
2 actos « O Futuro é meu » da autoria do Rev. Padre
Coelho de Sousa. Manuel G. Godinho deu-nos, no 1º
acto, um titular rude, um pai desnaturado e sem preceitos religiosos, e no 2º um ímpio alucinado, que se
converte ao ver aproximar-se a morte e ao reconhecer o filho expulso do lar paterno seis anos antes, por
ter trocado os pergaminhos de titular, pelas vestes
humildes de um humilde frade, missionário de Deus.
Este , Francisco Silveira Dias, um iniciado na Arte de
Talma, deu-nos uma interpretação completa com
sentimentos e garra. É um valor a aproveitar.
Merecem ainda menção: Abel Mendes, F. Carvalho. F. Elias, João Rosa, Norberto S. e José Borges em
papeis de 2º plano mas bem desempenhados. Afinal
neste drama todo o grupo actua com agrado pois
abre com a presença elegante de meninas e todos
os rapazes em alegre festa de despedida ao heroi da
peça.
É um drama que, embora desempenhado por
amadores rurais e inexperientes se vê com muito
agrado, até mesmo pela ambientação cénica pouco
vulgar nestes teatros do campo. Está de parabéns o
autor.
Segue-se uma comédia -farsa em um acto intitulada « Dr. Salsaparrilha» que provocou bastas gargalhadas aos apreciadores deste género de teatro.
Finalmente assistimos ao acto de variedades,
preenchido por vistosos e bem escolhidos números
musicais sob a regência do maestro M. Mendes, cuja
orquestra U. Sebastianense, conta doze elementos
que muito bem se ouvem.
Dos números de variedades merecem destaque
« Arco Iris », « Brianda Pereira», Vira do Mar», « Marcha
do Balão », « Dá-me um beijinho» pelos actores de
palmo e meio, Raquel Valadão e António Mendes, « A
graça que a Vila tem», « Ai que Vira», «Floristas», « Olé
», passedoble e ainda uma deliciosa valsa, com a apoteose à«Rainha da Vila» com todos os componentes
do simpático e novel grupo Juvenil que é uma realidade que deve continuar para bom nome desta Vila,
pois diga-se, de verdade, em conjunto, não vimos
melhor no palco de S. Sebastião.
--Guarda roupa aparatoso e adequado, cofeccionado pela modista, D. Maria Elias com a colaboração
de muitas mães das raparigas do grupo.
--Cenários do Rev. Padre Coelho de Sousa. Francisco Vieira Toste colaborou na decoração do ambiente cénico e vestuários.
A direcção artística dos ensaios, marcações e coros esteve a cargo do dinâmico Rev. Padre Coelho de
Sousa, a quem felicitamos, bem como ao Rev. Padre
José G. do Amaral, que assim vê coroado de êxito
mais um esforço do seu zelo apostólico a bem do
povo da Vila de S. Sebastião.
O Grupo Juvenil é constituído pelos amadores
cujos nomes passamos a indicar, pedindo desculpa
de alguma omissão involuntária: M. Godinho, F. Silveira, Abel Mendes, F. Elias, João Rosa, F. Carvalho,
José Borges, Norberto Silva, F. Martins, F. Brasil, F. Pinheiro Martins, , Luís Ferreira.
As meninas: Brina Pimentel, Conceição Maria, Irene Sequeira, Laudalina Pimentel, Lina Falcão, Maria
Rita, Nélia Rocha, Raquel Maria, Rita Ventura, Teresa
Ferreira, Teresa Quinteiro, Vivaldina Rocha.
Ponto: José Borges Veiga, que também actua nas
variedades; contra-regra: José de Melo; aderecista:
Francisco Costa.
Sarmento Jr.
(Texto integralmente transcrito do vespertino A União
de 3.02.1959)
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Histórias de vida:
Sebastiana Cândida
Maria Filomena
Santos Martins,
Educadora
……. Só eu sei o que passei…,
comecei a trabalhar pequenina,
a tomar conta dos meus irmãos
para a minha madrasta ir trabalhar…ela ia lavar e cozer por estas
casas, ganhar alguns escudos por
dia, para poder ter o pão para pôr
na mesa… A nossa casa era terreira,
dormíamos no sótão em colchões à
lastre…… A luz era uma griseta que
ardia, com uma torcida de algodão
enfiada, numa côdea de pão de milho, alimentada com sebo de «rezes»
derretido…. Tratei da minha avó
acamada, desde os oito anos, para
a minha madrasta poder ir trabalhar. Com elas aprendi as tarefas da
casa, comecei a tecer com catorze
anos …. Muito cesto de roupa lavei,
para algumas casas de famílias por
alguns escudos, O sabão era caseiro, feito de potassa sebo e resina…
e quando no fundo do cesto, vinha
uma calde de feijão era uma riqueza.
…. Pão de trigo só em dia de festa e
a sopa de couves, levava uma mão
de farinha de milho para engrossar
o calde. Casei cedo e nessa altura
tive um vestido de gorgorina… As
mobílias foram em segunda, mão
mas não foi por isso que deixei de
ser feliz…. (Contou com gosto e
alegria, como quem dita um livro
Sebastiana Cândida em 2014).
Tia Sebastiana continuou a
trabalhar durante toda a vida. Ajudava o marido, cuidava da casa e
da família. Sabia trabalhar na terra
e fazia-o quando era necessário,
tinha gravado na sua memória.
Contava com entusiasmo o ciclo
do linho e a sua preparação até ser
tecido. Ganhou a vida, a tecer. Tecia desde madrugada, com a luz de
petróleo no peitoril da janela. Acordava com o cantar do galo, para o
marido ir trabalhar para a doca da
praia, no tempo dos ingleses, ainda antes das mulheres irem lavar
para a fonte. Agora é um luxo, tudo
tem máquina de lavar, comentava.
Na América a trabalhar dez anos
numa leitaria, junto com o marido,
sem ver um dólar, só para ele poPag. 18

der ter o ordenado certo, a idade já
não o deixava fazer o serviço todo
sozinho. Tudo para pagar o dinheirinho que levantou para tratar o
filho Paulino, que Deus levou, com
quinze anos. Contou com mágoa
esta grande mulher: Sebastiana
Cândida.
A Vila está mais pobre. Todos
os que partem deixam a sua obra.
Uns os filhos, os netos. Esta senhora, tia Sebastiana, deixou um
monte de recordações e a saudade a muitos que a acompanharam
de perto, e também aos que com
ela enriqueceram a sua cultura.
Era uma mulher cheia de boa disposição, bonita e alegre, emanava
muita energia positiva e uma alegria contagiante de viver. Portadora de uma cultura de décadas de
vida, nas quais atravessou a crise
das duas guerras mundiais. Tinha
conhecimentos e experiência das
mais ricas vivências rurais. Não se
inibia de contar com graciosidade
e sem mágoa. Revelava ter uma
grande capacidade de resiliência,
para resolver os problemas do seu
dia a dia, durante toda a vida.
À gargalhada, referia: - Agora
todos estão – se consolando. Nunca houve tanta abundância como

agora, afirmava.
A vida foi cruel, levou-lhe o único filho, mágoa que teve durante
toda a vida. Lutou mais o marido
por ele, no tempo que os cuidados
de saúde pública eram poucos, os
que existiam eram pagos, ao ponto de ter de recorrer à banca. Fez
o que toda a mãe faz: foi à luta e
muito trabalhou para pagar o que
pediu.
Trabalhou até ao fim da vida.
Exemplo a reter. Sabia aproveitar
o tempo, que Deus lhe deu. Dava
gosto vê-la sentada a trabalhar,
isto de estar de perna esticada no
sofá não era para tia Sebastiana.
Nos últimos anos da vida a fazer
crochet, rodeada das suas amigas
e sempre cheias de boa disposição. Pelo meio jogavam às cartas,
se houvesse parceiras adequadas.
A porta da sua casa abria-se para
todos, sem que por isso fosse um
devaneio, ou antro de mal dizer.
Incomodava-a ver gente nova
sem gostar de trabalhar, nem querer fazer nada, só a andar nos caminhos, não estava habituada com
isso. Dizia: não fui criada assim.
Deixou obras feitas pelas suas
mãos por esta ilha toda, e alémmar. Sebastiana tecia e teceu muita

colcha do tear, cobertores, mantas
toalhas e panos. De todos os tipos
e consoante o que lhe pediam e
o material que lhe davam para as
mãos.
Era perfeita a fazê-lo. Trabalho
que exigia perícia, conhecimento
e força braçal. Montar a teia: para
a urdir e depois passar para o tear.
Explicava as partes do tear de olhos
fechados, como quem lê num livro,
ao ponto de deliciar quem a ouvia.
Quem o vê e observa, não imagina
como é possível trabalhar com um
utensílio daqueles, mas a tia Sebastiana sabia muito bem. Tratava
estes utensílios por tu, como quem
os conheceu toda a vida.
Os seus conhecimentos eram
de vida, vivida com muita coragem
dedicação e amor. Aprendeu por si
o que precisava, até a juntar as letras para formar palavra e ler, quando foi necessário embarcar para os
EUA. O seu tempo de ir à escola na
infância foi passado a cuidar dos irmãos. Não se envergonhava disso,
nem da vida que teve.
Frequentou durante alguns
anos; muitos, o centro de convívio
de Santa Casa de S. Sebastião, onde
foi sempre uma pessoa querida,
acarinhada por todos, dinâmica e
prestável. Tia Sebastiana gostava
de, ensinar e falar das artes do seu
tempo como: a matança os usos
e costumes das épocas típicas do
ano, desfolhas, sementeiras….Costumava dizer: - O tempo chama as
coisas!
No verão era convidada a colaborar na festa de santana e fazia-o
com gosto, era uma figura que não
necessitava de caracterização para
marcar um tempo: o passado, pois
ela era o passado no presente. Lá
ia ela sentada de carroça de luxo,
toda bela, com a sua cara linda
sem rugas, porque a vida quando
é vivida sem exageros nem fantochadas, faz das pessoas, pessoas
frescas e belas de semblante leve e
bonito. Há transparência que se lê
no olhar e se interpreta na clareza
do sorriso. Tudo isto caracterizava
a Senhora Sebastiana.
A cara é o espelho da alma. Assim foi esta mulher que há-de perdurar na memória da nossa Vila.
Heroína como muitas outras do
seu tempo e doutros tempos.
Tia Sebastiana até um dia, se
Deus quiser.

Vida na

Contributo dos Sebastianenses
N.º 9 » janeiro/março 2016

Jornal da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião

O Farol da Contendas:

Dr. Dionísio Sousa,
(Autor da letra do Hino da Vila)

82 anos de guardião dos mares e dos ares

Perfizeram-se no dia 1 de Fevereiro deste ano, 82 anos sobre
a inauguração oficial do Farol da
Contendas, situado na chamada
“Ponta das Contendas”, na Vila de
S. Sebastião, e ocorrida em 1 de Fevereiro de 1934.
Várias curiosidades históricas
de interesse e significado rodearam a construção deste farol.
Em primeiro lugar, a lentidão
exasperante de todas as decisões
relativas ao projecto do farol e, em
segundo lugar, as circunstâncias
que caracterizaram a sua construção.
Quanto às demoras das entidades responsáveis bastará pensar
que desde o seculo XVI há notícia
da construção de faróis na costa
portuguesa. E que, desde 1758, por
decisão do Marquês de Pombal, os
faróis passaram para a competência estatal, e a meados do século
XIX é elaborado um projecto global para a cobertura total da costa
de Portugal.
A primeira decisão sobre a
construção de um farol na Ponta
da Contendas data de muito mais
tarde. De 1882. Mas esta decisão
inicial foi alterada, no ano seguinte, no “Plano Geral de Alumiamento” que optava pela construção do
farol na “Ponta de S. Jorge”. E nesta
indefinição se manteve a ideia. Só
em 1902, 20 anos passados sobre a
ideia inicial, é que uma terceira comissão se decidiu pelas “Contendas”, tendo em conta a vantagem
dessa localização para o aproveitamento integral do Farol, porque
só assim se conseguia a suficiente
iluminação para a navegação da
costa da ilha Terceira entre o Monte Brasil e a ponta da Serreta, precisamente a de maior utilização.
Mas nem mesmo esta bem
fundamentada decisão acelerou a
sua materialização. Foi necessário
esperar mais 26 anos para se dar
inicio à construção do farol , isto é,
até 1928.
Temos assim um prolongado
intervalo, de quase meio século,
para a concretização de uma necessidade vital para a navegação
em segurança naquela vasta zona.
Não será um recorde para projectos essenciais à navegação em
águas açorianas, mas é uma tar-
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dança penalizadora e inexplicavelmente longa.
Curiosas, e também açorianamente características, foram ainda
as condições da sua construção. A
dotação prevista de 240.000$000
reis apenas cobria as necessidades
financeiras da construção do edifício, sem dar folga para a inevitável
necessidade de construir estrada
de acesso ao farol, ao custo dos
materiais e mão de obra para a sua
construção e para abastecimento
de água, para o que era necessário
construir uma vala que a canalizasse da fonte de S. Sebastião a vários
Kms de distância.
Dessa verba foram retirados,
em 1926, 1500$00 insulanos para
a compra do terreno.
Para se ficar com uma ideia do
valor dessa verba ela equivalia a
1200$00 em moeda continental,
ou seja, algo como 6 euros no valor actual. Não se pode dizer que a
compra tenha sido feita com uma
verba vultuosa ou especialmente
generosa.
Mais generosos foram os pro-

prietários dos terrenos circundantes. Com efeito, os problemas
atrás referidos, de acessos e abastecimento de água, só foram resolvidos pela colaboração graciosa
das dezenas de proprietários de
terrenos na chamada “Canada da
Ponta”.
Estes aceitaram ceder os terrenos, ceder ainda dias de trabalho
para a obra e, principalmente, para
a abertura da vala de condução da
água, avançando apenas com duas
modestas contrapartidas:
A vedação dos terrenos confinantes com a estrada em pedra
solta, nos moldes dos restantes
terrenos daquela área e a construção de dois chafarizes ao longo da
nova estrada.
Mais. Ainda cederam, nalguns
casos gratuitamente, noutros a troco de remunerações pouco mais
que simbólicas, a utilização dos
seus carros de bois para o transporte de materiais de construção,
nomeadamente cantarias e areia.
As cantarias utilizadas, também
por uma questão de poupança e

rapidez, acabaram por ser as dos
velhos fortes das “Caninas” situados nas imediações do farol. E a
areia também vinha dessa zona.
Como se percebe, poupança extrema das entidades oficiais, franco
espirito de colaboração por parte
dos particulares envolvidos.
A construção acabou por levar
6 anos. De 1928 a 1934. No todo,
mais de meio século, entre a decisão inicial e a sua plena concretização (1882-1934).
Seria interessante salientar algumas da características técnicas
do tipo de iluminação proporcionada pelo farol, e as suas variações
ao longo de tempo, mas elas já
não cabem no âmbito deste texto.
Salientemos apenas uma. Foi um
farol aeromarítimo com cúpula de
vidro, isto é, servindo não só para a
navegação marítima, mas também
para a aérea.
Nota: Os dados para a elaboração deste
texto foram colhidos no sítio seguinte:
http://www.faroisdeportugal.com/index.
php/farois/farol-das-contendas#.Vpl9kSqrTcs
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Trilho dos Fortes de S. Sebastião
A junta de Freguesia da Vila de S. Sebastião tem estado a efetuar vários melhoramentos tendo em vista a abertura do TRILHO DOS
FORTES DA VILA DE S. SEBASTIÃO, o qual se
encontra já pré-homologado. Este trilho passará pelos fortes e baías da Vila de S. Sebastião
numa extensão aproximada de 8 Km. Para nós,
junta de freguesia, é importante que este inicie
ou termine no centro da nossa vila de forma a
poder beneficiar o comércio local. Este percurso passa pelo forte do pesqueiro dos Meninos,
tendo como baías vizinhas a Baía dos São Joães
e a Poça dos Tremoços. Passamos pelo Pico do
Manézinho, onde é possível vislumbrar todo o
cenário das baías confinantes com realce à enseada subjacente, a Baía da Corda de Fora.
A descida à Baía da Corda de Fora (opcional,
e quando feita deverão ser tomadas as devidas
precauções). Alcançado o miradouro proporciona-se um merecido descanso. Sendo o ponto
mais alto do trilho (119 metros), possibilita desfrutar de toda a panorâmica do trilho efectuado
assim como permite desvendar a restante parte do percurso. Desta perspectiva evidencia-se
o alinhamento dos Ilhéus do Feno e Garajaus
- com a designação popular das “Três Marias”
— com o Ilhéu da Mina.
O quarto e último posto localiza-se na Baía
da Mina, mais concretamente junto ao Forte
do Bom Jesus. O trilho que nos leva a este forte
atravessa um pequeno bosque pertencente ao
Pico dos Cornos (129 metros). Deste posto consegue-se avistar na arriba da ponta oposta as
ruínas do Forte da Greta, construído em 1581,
e as ruínas do Forte de Santa Catarina das Mós,
também erguido em 1581.

Funcionários e colaboradores do mês
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