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Um Hino para a Vila

Editorial

Francisco Santos, Presidente da Junta de Freguesia

Estimar o que é nosso!

Nobre vila
Por vontade de El-Rei
Foste elevada a Vila.
Das primeiras desta ilha
Para bem da nossa grei

Respondendo ao desafio lançado por esta junta de
freguesia foram várias as letras candidatas a serem escolhidas para o futuro hino da Vila de São Sebastião.
As letras apresentadas de forma anónima ao júri
constituído pelo Dr. Avelino Meneses, pelo Dr. António
Machado Pires, pelo Dr. Artur Cunha de Oliveira e pelos escritores Álamo de Oliveira e Joel Neto foram alvo
da sua avaliação e escolhida para primeiro lugar a letra
entregue pelo Dr. Dionísio de Sousa, o qual ficará para
sempre associado ao hino da Vila. Ao Dr. Dionísio de
Sousa os nossos parabéns e ao júri o nosso público agradecimento por se terem associado a esta iniciativa.
Neste momento, decorre o concurso para a música
do hino.
Eis o texto do futuro hino da Vila de São Sebastião:

Os fastos da tua história
Granjearam-te a palma
E imorredoira glória
Pela batalha da Salga
Tua nobreza rural
Foi cepa de grandes vultos.
Tens filhos sem igual
Tão valorosos como cultos
Foi tua a primazia,
Entre as câmaras da ilha.
Em tua casa se reuniam
Para a decisão e partilha
Coro
Vila nobre entre todas
Teu passado é penhor
Do teu futuro destino
De grandeza e fulgor.
Dionísio de Sousa

Vila de S. Sebastião, lugar de acontecimentos
marcantes da história da Região, como o início
do Povoamento da Ilha Terceira, a Batalha da Salga ou a mais esquecida Batalha da Baía das Mós.
Como seria a Vida na Vila nos tempos, da Mártir
Maria Vieira, de Francisco Ferreira Drumond ou
até mesmo na época da Brianda Pereira?
Eram outros tempos… são histórias de um
povo do qual fazemos parte com orgulho! No entanto o que nos vai reavivando a memória destas
e outras personalidades e acontecimentos, são
as marcas que ainda encontramos na nossa Vila.
Monumentos como os Fortes existentes na
nossa costa, o nosso Império do Espirito Santo
ou o nosso Largo da Fonte, são autênticos livros
de histórias que herdamos dos nossos antepassados!
Hoje somos nós que escrevemos mais algumas páginas da Vida na Vila, e é neste sentido
que envio um apelo a todos os Sebastianenses
para estimarem o nosso Património, pois na realidade nós não herdamos esta terra dos nossos
antepassados, nós estamos usando-a emprestada pelos nossos filhos.
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Ajuda aos Agricultores
de São Sebastião

Nestes últimos meses a junta de freguesia
preocupou-se em ajudar os nossos agricultores,
pilares da nossa economia e que atravessam
uma situação bastante difícil como resultado
da recente descida, em menos de 6 meses, de
cinco cêntimos por litro do leite que produzem.
Assim, para fazer face às novidades decorrentes
do Snira e de todas as exigência a nível fiscal organizou-se um pequeno curso onde se aprendeu a dar nascimento e mortes pela internet, se
aprendeu a consultar os seu dados no site da
DRDR e do IFAP e a consultar as notificações ele-

trónicas e a emitir e-faturas. O curso foi gratuito e teve dezasseis participantes. Decorreu no
Centro Comunitário e em breve terá lugar outro
na Casa do Povo. Obrigado à formadora Elisabete Barcelos.
Lançou-se também um apoio da junta de
freguesia ao arranjo das canadas privadas dos
agricultores recorrentemente danificadas pelo
clima.
Será também lançado um programa de
apoio à informação e elaboração de candidaturas no âmbito do Prorural +.

Funcionário e Colaborador do Mês
Este concurso tem como objetivo reconhecer publicamente o trabalho, esforço, dedicação e empenho dos funcionários da Junta de Freguesia.
Para o funcionário do mês participam todos os funcionários que estão a fazer um horário de 35 horas semanais na Junta de Freguesia (efetivos e
colocados no âmbito do programa Recuperar)
Para o colaborador do mês participam todos os colaboradores que estão cedidos à Junta através do Programa Socialmente Útil.
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Requalificação do Largo da Fonte e da Casa das Pias
A junta de freguesia, através do projeto Grater Nº
01.2011.43.3346.0.0 levou a cabo
um importante restauro do Largo
da Fonte e da Casa das Pias.
Largo da Fonte
A requalificação do Largo da
Fonte, passou por uma intervenção sóbria de forma a valorizar os
elementos arquitetónicos da zona
sem que, com esse facto, o local
perdesse nenhuma das suas características que fazem deste lugar,
um espaço emblemático. Este é
um dos poucos largos que na Ilha
Terceira ainda mantém em grande
parte as suas características formais e físicas originais.
Assim procurou-se que a delimitação dos diversos pavimentos
que formalizam o espaço, se articulassem entre si e contribuíssem
para fortalecer a imagem do conjunto conferindo-lhe uma lógica
formal e espacial de unidade. Neste sentido desenhou-se um arco
de circunferência a partir da zona
das fontes que estabelece a fronteira entre a zona de circulação
automóvel e consequentemente
pavimentada com betuminoso e
a zona remanescente do largo em
terra batida.

Ao longo do plano marginal a
nascente, unindo os diversos tanques que dão nome ao lugar, como
formalização de um percurso pedonal entre os dois extremos do largo
e como área de acesso às moradias
adjacentes, foi criado um passeio
em pedra de cantaria que reforça
a utilização atual, mas integra-a no
todo do desenho urbano e melhora
as condições de utilização. Este percurso, permitiu também incorporar
a iluminação cénica dos elementos
arquitetónicos, contribuindo ainda
mais para a valorização das características do lugar.
Procedeu-se ainda ao restauro

Foi sempre uma preocupação não só manter
intactas as características físicas do espaço, mas
sobretudo, manter intactos os usos como sustentáculo da razão da própria existência do mesmo e
como fortalecimento da vida comunitária.
Assim existem duas atividades que são fundamentais preservar como atividades estruturantes do espaço e da vivência coletiva: a possibilidade de abastecimento de água não só por
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e revitalização dos tanques de forma a contribuir para a valorização
do conjunto arquitetónico sem
condicionar o seu uso por parte da
população.
Casa das Pias
Este edifício como todos sabem
era inicialmente um espaço exterior coberto que servia de apoio às
lavadeiras e constituía uma espaço
comunitário de convivência em
torno de uma atividade específica
suportada pela proximidade dos
tanques públicos. Ao longo dos
anos foi encerrado e esvaziado do
seu conteúdo formal e funcional.

parte da população local, mas também dos lavradores da zona e a realização das touradas de
corda que caracterizam os festejos comunitários
e constitui um dos atrativos principais do local.
Para além disso solicita-se às pessoas que
não estacionem nem trelas, nem cisternas nem
viaturas no local e que não procedam à lavagem de viaturas no local.
Verifica-se que muitos agricultores de ou-

A melhor forma de preservar
um edifício é dar-lhe um uso e será
por via da necessidade de manter
esse uso que o edifício se manterá.
Deste modo mais do que recuperar
formalmente o espaço, houve necessidade de o recuperar do ponto de vista funcional, não apenas
como depósito de memórias mas
como elemento ativo na vivência
do lugar.
Assim sendo a estrutura foi
adaptada de modo a constituir um
espaço polivalente que permita não
só contar a história de uma parte da
vida coletiva de São Sebastião, mas
ser também uma montra de atividades artesanais, um centro de exposições itinerantes e uma área de
apoio ao turismo.
O espaço foi limpo de qualquer
compartimentação existente assumindo-se como uma área liberta e
única. No centro deste espaço foi
construído um módulo de apoio
com instalações sanitárias e arrumos e que terão anexas as poucas
pias que ainda subsistem e que enquadram a recuperação do espaço
na memória da sua anterior atividade funcional.
A obra esteve a cargo da empresa Miguel Moniz Construções
Unipessoal, Lda.

tras freguesias levam animais ao matadouro e
na passagem pela fonte da Vila lavam as respetivas trelas de transporte de gado, deixando a
sujidade em São Sebastião. Como queremos
proibir isso às pessoas de fora da freguesia temos de dar o exemplo proibindo às pessoas de
São Sebastião.
Fazemos assim um apelo no sentido de preservar o que é nosso.

Pag. 

Casa do Povo da Vila de São Sebastião
Jornal da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião

N.º 5 » janeiro/abril 2015

As obras continuam
Desta vez o espaço dedicado à Casa do Povo pelo Jornal
Vida na Vila, versará essencialmente sobre duas vertentes.
Na primeira vertente relativa a obras, o parque de estacionamento já se encontra
calcetado, faltando ainda a
colocação de luzes e arbustos,
mas sem dúvida que o aspeto
já é outro e que veio embelezar o espaço circundante da
instituição.
Esta obra foi feita em parceria com a Câmara Municipal
de Angra do Heroísmo, Casa
do Povo e Grupo Folclórico,
de realçar que a pedra foi toda
cedida pelo Grupo Folclórico, a
mão-de-obra a cargo da Casa
do Povo com a colaboração financeira da Câmara Municipal.
Conforme projeto existente
há vários anos o Grupo Folclórico está a acabar a sua sede e
espaços envolventes, espaço
cedido pela Casa do Povo, e
mais uma vez em colaboração
com a mesma.
Recentemente foi retirada
a cantaria existente no espaço
junto à parte traseira da cozinha, habitualmente utilizado
em eventos do salão para cargas e descargas de material.
Brevemente será cedida

pela Junta de Freguesia bagacina com vista ao nivelamento
do espaço, de modo a que facilite a utilização do mesmo por

parte dos utentes, e ao mesmo
tempo embelezando também
outro espaço circundante.
Para finalizar esta vertente

foi também colocado pavimento novo na sala de jogos
onde funciona também o espaço TIC.

Quanto à segunda vertente que este artigo versaria e não
menos importante dos aspetos anteriormente referidos o Grupo Desportivo está de parabéns, o escalão de formação Juniores E, no decorrer da presente época desportiva já conquistaram duas Taças de 1º Lugar, aqui fica um agradecimento muito
sincero aos atletas, pais, treinadores e patrocinadores.
Força Grupo Desportivo!
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Gisela Borges, Presidente da Casa do Povo da Vila de São Sebastião

Ser presidente de uma instituição
é dar muito da nossa vida pessoal

Jornal da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião

Caracterização da Instituição
Nº de Funcionários: 2 do quadro, temos
ainda 1 através do programa PROSA, 2
estagiários T, 1 OTL J e 1 através do programa Socialmente Útil.
Principais atividades: Posto de enfermagem, médico, análises clínicas, banco
alimentar e desporto.
Nº de Sócios: 505.
Composição da Atual Direção:
Assembleia Geral
Presidente – Roberto Toste
1.º Secretário – José Manuel Toste
2.º Secretário – Emanuel Silva
Direção
Presidente – Gisela Borges
Vice-Presidente – Moisés Dias
Secretária – Inês Lourenço
Tesoureiro – Mike Ventura
Assuntos Culturais – Cristina Viveiros
Assuntos Sociais – Sandra Alves
Assuntos Desportivos
Presidente - Salvador Pereira
José Eduardo Leal
Délio Mendes
Denyo Mendonça
Anabela Santos
Aeróbica – Gracinda Leonardo
Conselho Fiscal
Presidente – Francisco Leal
1.º Secretário – José António Toste
2.º Secretário – Alberto Soares

1 - Que balanço faz do trabalho efetuado pela Casa
do povo da Vila de São Sebastião durante o mandado recentemente terminado?

Após estes 3 anos de mandato como presidente da Casa do Povo, o balanço que faço é
positivo. Quero realçar o empenho de todos os
elementos da anterior direção que me acompanharam nesta missão, que é gerir uma instituição como a nossa, com falta de apoios, para os
projetos que nos propusemos desenvolver.
Para manter o edifício da Casa do Povo é preciso é necessário muita boa vontade por parte
daqueles que integram as direções, temos de
dar muito da nossa vida pessoal.
Neste mandato, foi remodelada a rede de
gás da cozinha, foi colocada tijoleira no hall de
entrada, remodelações estas que foram feitas
com o apoio de todos nós, e da boa vontade
dos nossos funcionários, tendo em conta o
apoio prestado pela Junta de Freguesia.

2 - Quais os principais projetos desta nova direção
que agora tomou posse?

Os principais projetos da nova direcção são
a iluminação do jardim e colocação de nova tijoleira no salão, para além de manter em funcionamento todos os serviços existentes nesta
Casa do Povo, médico que até à presente data
por motivos pessoais não tem sido possível dar
o apoio necessário que a nossa população mais
idoso tanto necessita, mas esperamos que com
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a maior brevidade possível esta situação seja
colmatada.
Como não podia deixar de ser, manter o nível do Grupo Desportivo que na actual época
funciona com todos os escalões de formação e
equipa sénior.
Quero aqui realçar as duas Taças ganhas
pelo escalão E de formação, prova que os mais
novos muitas vezes servem de incentivo aos
mais velhos em termos de dedicação e esforço,
parabéns aos seus treinadores, pais e patrocinadores pelo apoio que nos têm dado, isto
demonstra que quando existe vontade e disponibilidade para abraçar os projetos os frutos
acabam por aparecer.

3 - Que protagonismo reivindica para as casas do
povo a nível geral para um futuro próximo?

Todas as instituições que estejam sediadas
nas freguesias, são aquelas a que os cidadãos
têm acesso imediato, seja qual for o cariz do
problema ou preocupação que o aflige, tendo
as mesmas de estar dotadas com capacidade
de resposta para as exigências colocadas.
Já diz o ditado popular “Cada um serve a
Deus da forma como pode” e este é o nosso
lema, como voluntários que somos procuramos
servir a todos dentro das nossas competências
o melhor possível.
O protagonismo das Casa do Povo, depende
da maneira como elas trabalham e dos serviços

que prestam junto da população onde estão
instaladas, relativamente ao futuro sou de opinião que sem o esforço das direções e entidades públicas as mesmas terão cada vez menos
visibilidade, uma vez que actualmente financeiramente são praticamente auto-suficientes,
cada vez dependem mais de si próprias.

4 - Em que tipo projetos e de que forma entende
poder haver uma maior cooperação institucional
na Vila de Sebastião?

A Vila tem todas as potencialidades para
desenvolver projetos de cooperação nas mais
diversas áreas, uma vez que a mesma está dotada de instituições com competências diferenciadas, mas com o ojetivo desenvolver a Vila de
formar a que os seus habitantes e visitantes se
sintam orgulhosos do trabalho desenvolvido
pelas instituições existentes.

5 - De que forma entende que a junta de freguesia
pode colaborar de forma ainda mais próxima com a
Casa do Povo da Vila de São Sebastião?

A colaboração prestada pela Junta de Freguesia a esta Casa do Povo tem sido excelente, sempre lhes é solicitado apoio seja a nível
de transporte de atletas, porque apenas com
uma viatura e cerca de 90 atletas não é fácil
assegurar o transporte dos mesmos para os jogos. Aquando da remodelação da rede de gás
a mesma cedeu-nos materiais e deu também
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De segunda a sexta temos

Prato do Dia e Fast Food

(hamburguers, baguetes, entre outros produtos)

Encomende e leve para casa. Venha provar as nossas novidades.
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Há uns anos atrás as filarmónicas eram constituídas só por homens, sendo impensável que
integrassem mulheres.
Muitas bandas centenárias, nos seus estatutos, referem que a banda só pode ser constituída
por pessoas do sexo masculino, proibindo a participação de mulheres. Não se considerava próprio de uma mulher tocar numa filarmónica.
Só a partir de 1974, com o 25 de Abril, é que
as bandas filarmónicas começaram a ter mulheres entre os seus elementos. Inicialmente em
número muito reduzido e não podiam escolher
livremente os instrumentos musicais que desejavam tocar. Esta escolha, durante muito tempo,
era feita pelos maestros que lhes atribuíam instrumentos de sopro de madeira, como flautas
ou clarinetes, rotulados de “femininos”.
Mas, com o evoluir dos tempos o número
de elementos femininos aumentou, bem como
o número de mulheres que optam por um instrumento de sopro de metal, como trompete,

Jornal da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião

» Concerto na Feira da Mulher no Dia Internacional da Mulher
trombone, tuba, entre outros considerados
mais pesados e por muitos ditos “masculinos”.
Ainda assim, há quem continue a pensar
que “as raparigas não têm futuro”, porque acabam por casar e dedicar-se à família, abandonando a filarmónica. No entanto, tem vindo a
provar-se o contrário, cada vez mais se verifica a

afirmação de mulheres nas filarmónicas (muitas
casadas e com filhos), não só como instrumentistas, mas também como solistas, maestrinas e
dirigentes de sociedades, testemunhando que
o fato de optarem pela música não as impede
de conciliar a filarmónica com a vida pessoal e
profissional.

IV Festival de Bandas Filarmónicas
A Filarmónica União Sebastianense marcou
presença no IV Festival de Bandas Filarmónicas,
organizado pela Associação Cultural do Porto
Judeu e que teve lugar no Pavilhão Gimnodesportivo do Porto Judeu de 20 a 22 de Março.
O concerto da Filarmónica União Sebastia-

nense realizou-se a 21 de Março e contou com
a participação especial do eufonista Francisco
José Vieira e do trompetista profissional e professor de trompete Paulo Borges que disponibilizaram de boa vontade o seu tempo para
auxiliar a filarmónica. A eles, o nosso muito

» Concerto da FUS no IV Festival de Bandas Filarmónicas

» Músicos que participaram nos Workshops

obrigado.
Este ano, foram 8 os músicos que participaram nos workshops que decorreram durante o
festival, Ana Carolina Neves no de flauta transversal, Catarina Santos e Laura Lopes no de clarinete, João Pedro Bolarinho e José Pedro Melo
no de trompete, Pedro Neves no de trompa, Lúcio Neves no de trombone e Gonçalo Bolarinho
no de tuba.
Os mesmos tiveram oportunidade de estudar com professores que tocam o seu instrumento, a fim de desenvolverem e aperfeiçoarem
as suas habilidades instrumentais, bem como a
ultrapassarem algumas das suas dificuldades
técnicas.
Um investimento na formação musical dos
seus músicos, que a Sociedade Filarmónica considera pertinente, e que deve ser um dos seus
objetivos prioritários com efeito posteriormente na performance da filarmónica.

Carnaval 2015
É no carnaval que se verifica maior afluência de pessoas à sociedade, mas é também a altura de mais azáfama para que tudo fique convenientemente organizado para receber todos quantos nos visitam.
A realização do carnaval depende da disponibilidade, empenho e
colaboração de muitos, pelo que a direção da Sociedade Filarmónica
União Sebastianense agradece a todas as pessoas que contribuíram
direta ou indiretamente para a sua concretização.
Aqui fica também, um agradecimento aos sócios que contribuíram para a mesa de receção aos bailinhos de carnaval e à Santa Casa
da Misericórdia da Vila de São Sebastião por tudo o que disponibilizou.
Um agradecimento especial ao João André, ao Marco Mendes e ao
Miguel Pereira que assumiram (gratuitamente) a cozinha nos dias de
carnaval e à Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião que disponibilizou, entre outras coisas, o equipamento de som, o que permitiu à
sociedade reduzir, e muito, a despesa com o carnaval.

Vila

» Cozinha da Sociedade Filarmónica União Sebastianense
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Posto de
Combustíveis
de S. Sebastião
Francisco Paim Ferreira Drumond

Rua da Boavista
Vila de São sebastião

Tel: 295 213 007

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

Fax: 295 217 006

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

Acrílicos e PVCs – Esponjas, Napas e Telas – Inox e Aços
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O começo das Festividades

Como se nada fosse já se passaram três meses desde o início do
novo ano e final do ano antigo.
Nestes três meses festejamos
nas nossas instalações vários
acontecimentos, como sempre
marcantes para nós pois mostra o
desenvolvimento da nossa casa e
demonstra o não esquecimento
da mesma para com os habitantes da nossa Vila.
Foi então que no dia 18 de Janeiro celebramos o dia de Santo
Antão e de Santo Amaro, onde
depois de uma missa solene as
pessoas puderam pagar as suas
promessas aos mesmos. Neste dia, são feitas arrematações
daquilo que é doado por cada
um que fez promessa, como por
exemplo bolos de massa sovada
e doces de alfenim, ouvindo-se
no final destas arrematações a
banda filarmónica da nossa vila
que sempre que toca nos enche
de vida. No final do dia, todos
os participantes lancham juntos
para terminarem o dia em harmonia.
Nos dias 31 Janeiro e 1 de Fevereiro recebemos no salão da filarmónica da nossa vila os bailinhos
da terceira idade, em que este ano
a santa casa com muita pena não
conseguiu participar, deixando
assim um pequeno vazio naquilo
que já faz parte da animação da
nossa instituição.
Porém isso não nos desmotivou e continuamos o mês a festejar o tão esperado dia dos amigos
e dia das amigas, onde no nosso
centro de convívio foram feitas
peças de teatro, todos cantaram
juntos, homens e mulheres uniram-se e participaram com boa
disposição neste evento.
Como entidade, participamos
no dia 21 de Março no II Festival
de sopas, organizado pelos escuteiros da Agualva-agrupamento
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154, onde com uma belíssima
sopa de chuchu ficamos em terceiro lugar, no meio de mais 18
belas sopas. Neste mesmo dia
recebemos o grupo feminino de
romeiros que todos os anos per-

correm as freguesias da nossa
ilha terceira.
Agora começamos a iniciar os
preparativos para o dia 6 de Abril,
onde o nosso centro de convívio
festeja o seu vigésimo sexto ani-

versário, que contará com toda a
certeza, com muita folia, gargalhada e sorrisos estampados na
cara de quem connosco vive e revive os melhores e os menos bons
momentos do nosso dia-a-dia.

Obras do Lar de idosos Decorrem a Bom Ritmo
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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

A Feira da Vila
Tem vindo a criar raízes entre os feirantes, tornando-se já para muitos um marco habitual.
Planificada para acontecer no primeiro domingo de cada mês, a
partir das 14 horas, na praça da Vila de São Sebastião. Sofre por vezes
alterações ou para não coincidir com outras atividades da freguesia,
ou por ser castigada pelos revezes do tempo, principalmente nos períodos de inverno. Contudo, é sempre antecipadamente publicitada,
de forma, a que, quer feirantes, quer publico em geral possam saber
sempre quando ela irá acontecer.
Fazemos os possíveis para aproveitar a ocasião da feira para comemorar as datas mais marcantes, com pequenas atividades quer para
as crianças como para os graúdos. Como foi o caso do Dia da Criança,
do Natal, ou até mesmo a que se aproxima dia do Pai e Páscoa.
Esta feira nasceu de duas motivações, primeira, permitir às famílias
venderem os seus produtos, quer da terra de cultivo próprio, ou artesanais, ou até mesmo venderem artigos em bom estado de conservação que já não utilizam mas que para outros podem até ser uteis,
a preços que são aliciantes para qualquer família, principalmente
nestas épocas de crise financeira. A segunda é proporcionar á comunidade momentos de convívio e de partilha que muitas vezes ficam
esquecidos fora das festas e das touradas. Somos comunidade todo o
ano e precisamos uns dos outros sempre!
Por isso, aproveitem esta iniciativa! Nasceu para a comunidade e
não vive sem ela.
Quem gostar de participar na feira, basta que nas semanas que a
antecede e até á quarta antes da feira, se dirigiam ao Centro Comunitário, o á Junta de Freguesia, pelo facebook do centro ou pelo telefone 295904756, reservem a sua mesa, que é gratuita. No dia da feira
basta comparecer um quarto de hora antes, montar a mesa reservada
com os seus produtos, tendo o cuidado de desmonta-la no final.
A todos aqueles que gostam de aproveitar boas oportunidades de
negócio, visitem-nos e aproveitem para se divertir nas atividades planeadas ou simplesmente desfrutar de bons momentos de convívio
em comunidade.

A FEIRA É SUA, APROVEITE-A!
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É facto, esta é a filha mais nova da nossa
Instituição Particular de Solidariedade Socia
Não contamos com mais do que 3 aninhos
estamos a dar os nossos primeiros passos.
lacuna que existia em São Sebastião. Cada u
abrangia uma área de intervenção: os idoso
e por algum tempo até mesmo a infância. C
se investe na formação das pessoas. Nós d
pouco da nossa missão. Daí que temos tido
por nós, como o Curso de Inglês básico
iniciados, outros que apenas albergamos co
momento as aulas de instrumentos de c
dificuldades financeiras com que o nosso p
receber cursos como teatro e dança e o gra

Não é por isso que desistimos da nossa mis
dentro das nossas possibilidades havemo
nossa sede está bem equipada para recebe
no piso 1 uma sala de formação com proje
sala de informática com 8 computador
Biblioteca Padre Coelho de Sousa que albe
por temas como religião, politica, arte, tea
outros temas. A Biblioteca possui ainda um
livros, trabalhos de grupo mas que pode se
debates e saraus, por exemplo. Todas as sa
por pessoas com mobilidade reduzida po
facilita o acesso a essa área.

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

Uma das nossas grandes ap
ainda de se concretizar, co
de uma creche para colm
resposta á infância dos 3 m
grande projeto que trará um

Por tudo isto, é com muito
os dias por esta instituiç
apostamos no seu crescim
dias pelas suas instituiç
compartilha com certeza do

Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond
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Escola Ferreira Drummond quer ser ECO

A nossa escola participou,
pela primeira vez, ao programa
internacional Eco-Escolas que
pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no
âmbito da Educação Ambiental/
Educação para o Desenvolvimento Sustentável.
Este programa assenta numa
metodologia inspirada na Agenda
21 que, de forma simplificada, se

enuncia em 7 passos: constituição
do conselho Eco-Escolas; auditoria
ambiental; definição de um plano
de ação; monitorização/avaliação
das ações e estratégias; trabalho
curricular; divulgação à comunidade; criação de um eco-código.
Após a auditoria ambiental a
toda a unidade orgânica, verificou-se que as áreas que necessitam de maior atenção são os
resíduos e a biodiversidade (reco-

Cozer pão à moda antiga
Os alunos da turma de Despiste e Orientação Vocacional I tiveram oportunidade de confecionar e cozer pão na casa típica da Dona
Amélia, com a preciosa ajuda de uma Encarregada de Educação.
Esta experiência revelou-se muito interessante e só foi possível
com o apoio da Junta de Freguesia local, que gentilmente cedeu o
espaço gratuitamente.
Os alunos não puderam deixar de agradecer a possibilidade de
vivenciarem esta experiência e escreveram coletivamente uma carta,
com esse propósito.

nhecimento de endemismos/invasores). Deste modo, o plano de
ação, que foi discutido e aprovado na última reunião do Conselho
Eco-Escolas, prevê as seguintes
iniciativas: ações de sensibilização, para toda a comunidade educativa, sobre a separação de resíduos e política dos 3Rs e sobre as
plantas endémicas; construção de
ecopontos; constituição de brigadas ambientais; criação do trilho

pedestre “Roteiro das Endémicas”
no recinto da escola; catalogação
das plantas do jardim da escola;
realização de compostagem e vermicompostagem; dinamização de
uma horta biológica e realização
de uma feira semanal de venda de
produtos biológicos.
No final do ano letivo, realizar-se-á a avaliação das ações e
a candidatura ao galardão EcoEscola.

Carta ao Presidente da Junta de Freguesia
2 de março de 2015
Vila de São Sebastião
Ex. Sr. Francisco Santos,
Presidente da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião
Agradecemos a casa onde estivemos a cozer pão. Nós gostamos
muito de ir para a casa porque é antiga e o forno de lenha também.
Assim, pudemos conhecer como era uma casa no tempo dos nossos avós e como eles coziam o pão, porque naquele tempo não haviam padarias e as pessoas tinham de cozer o pão em sua casa.
Um abraço e muito obrigada,

Os alunos da turma de Despiste e Orientação Vocacional I

Vila
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União Sebastianense Futebol Clube
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A 23 de Fevereiro

União Sebastinanense celebrou
51 anos de existência

O União Sebastianense celebrou
no último 23 de Fevereiro, 51 anos
de existência. Nesta noite foi oferecido um pequeno beberete aos
atletas e simpatizantes do clube.
A presente direcção encontrase a trabalhar na regularização de
alguns assuntos pendentes das
últimas épocas e também com vista a angariar fundos para algumas
alterações necessárias na sua sede.
Isto tem, como é óbvio, encargos
financeiros elevados. Com vista
a concretizar estes objectivos, a
direcção tem estado a explorar o
bar durante as duas últimas épocas desportivas. Infelizmente, não
é o suficiente para concretizar as
alterações pretendidas e como
tal, temos previsto alguns eventos
para futuro, nos quais se tentará
angariar fundos e também juntar
simpatizantes do União Sebastianense e sebastianenses em geral.
Um desses eventos já tem data
marcada e terá lugar no dia 4 de
Abril na sede do União Sebastianense a partir das 22 horas. Nesta
noite haverá uma festa de música
Anos 80/90, com o DJ Roberto Toste, na qual pretendemos juntar várias gerações e proporcionar uma
festa animada. Outros dos eventos
que pretendemos concretizar no
futuro ainda se encontram em fase
embrionária e haverá novidades
nos próximos meses.

Vila

Referente à equipa de futsal, os
resultados não tem sido os mais
positivos até agora, fruto também
de algumas limitações e inexperiência da equipa. Resta à equipa
continuar a tentar dar o seu melhor e terminar o campeonato de
uma forma digna.
No que toca ao ténis de mesa, a
equipa está numa fase decisiva da
época com vista a conseguir a manutenção, faltando disputar ainda

alguns jogos que serão fulcrais no
que resta desta época. Por outro
lado, tem se investido bastante nas
camadas jovens, nomeadamente
com participações em torneios no
continente, onde o clube tem dado
uma excelente réplica. No torneio
do Seixal, há que dar destaque ao
atleta João Bolarinho, que ficou
nos melhores 16 atletas a nível
nacional no escalão de iniciados,
uma excelente prestação para um

atleta que participou pela primeira
vez num torneio a este nível. Neste
torneio, há que dar também mérito ao atleta Gonçalo Bolarinho que
atingiu também os 16 melhores
atletas no escalão de cadetes. A nível regional, o União Sebastianense sagrou-se tricampeão regional
no escalão de cadetes, onde estiverem em grande plano os atletas
Rodrigo Costa, Pedro Santos, Gustavo Bizarro e Gonçalo Bolarinho.
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Eis o tempo de conversão

Substituir pedras por flores!
Todas as sessões do catecismo do 5º ano
são ricas em ensinamentos mas não podia deixar de partilhar convosco esta em particular,
tendo em consideração o tempo litúrgico que
se vive atualmente. As lições de catequese do
5º ano são destinadas a crianças as quais, geralmente, se enquadram na faixa etária entre
os dez ou onze anos. No entanto, os conteúdos
quando devidamente enquadrados, são bastante úteis como reflexão e guia para qualquer
cristão adulto. Este aspeto leva muitas vezes as
catequistas a desejarem que os pais dos seus
catequizandos pudessem ter acesso e, principalmente, tivessem interesse em aceder aos
mesmos. No tempo litúrgico que estamos a
atravessar as catequistas orientam a criança
no sentido de descobrir o significado de conversão, a qual na maioria das vezes os catequizandos associam a transformação e mudança.
No catecismo do 5º ano a conversão é apresentada como o ato de voltar de novo o olhar e o
coração para Deus e fazer com que Deus volte
a estar no centro da nossa existência. Converter-se é fazer com que as palavras e indicações
de Deus influenciem decisivamente as nossas
escolhas, os nossos gestos, as nossas atitudes,
os nossos valores. Conversão implica prescindir dos deuses e das propostas de felicidade
que nos afastam de Deus e dos seus caminhos.
Mediante esta descoberta do significado do
termo conversão podemos refletir um pouco
sobre a nossa experiência pessoal. Será que é
Deus que está no centro da minha existência?
Será que são as palavras e indicações de Deus
que influenciam as minhas escolhas, os meus
gestos, as minhas atitudes, os valores que me
definem? Será que tenho prescindido de outros
deuses (dinheiro, sucesso, jogo...) e de propostas de felicidade temporária que me afastam do
verdadeiro Deus?
Quando olhamos a história do Povo de Deus
descobrimos que também esse povo passou
por momentos de crise, de dificuldade, situações complicadas onde foram cometidos erros graves que destruíram a paz, a harmonia, a
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Eventos com a participação da Catequese:
23 e 24 de Fevereiro de 2015 - Jornadas Bíblicas em São
Mateus da Calheta – participação de oito catequistas da Vila de São Sebastião
14 de março de 2015 - 24 horas para o Senhor – adoração
ao Santíssimo Sacramento na Matriz da Vila de São
Sebastião pelos vários anos de catequese
19 de março de 2015 – Entrega do Pai-nosso aos catequizandos do 2º ano
21 de março de 2015 - Peregrinação do 5º e 7º ano ao
Lugar do Martírio da Maria Vieira
21 de março de 2015 – Romaria Quaresmal do 6º ano
Próximos Eventos da Catequese:
29 de março de 2015 – Reflexão quaresmal para catequistas
5 de abril de 2015 – Profissão de fé – catequizandos do 6º ano
2 de maio de 2015 - Festa da esperança – catequizandos do 5º ano
16 de maio de 2015 – Festa de encerramento – este
ano será na Lugar do Martírio da Maria Vieira
7 de juho de 2015 – Primeira comunhão – catequizados do 3º ao
11 de Junho de 2015 – Festa do crisma – catequizandos
do 10º ano

tranquilidade e a felicidade que sentiam. Mais
uma vez torna-se necessário refletir sobre a atualidade e a nossa forma de lidar com Deus, pois
a verdade é que quando o povo se afasta de
Deus começa a construir uma sociedade egoísta, opressora, onde muitas pessoas sofrem e são
infelizes. Perante este cenário parece urgente
converter-se, isto é, repensar as nossas opções
e voltar-se de novo para Deus, escutar a sua voz,
acolher no coração as suas propostas e praticar
os seus mandamentos já que estes nos orientam na relação com Ele e com os demais irmãos.
Voltar-se para Deus não implica só a prática dos
rituais religiosos mas também uma mudança
de comportamento para com os irmãos, principalmente os marginalizados, através da prática
da solidariedade promovendo a satisfação das
suas necessidades e o acesso pleno aos seus
direitos.
Prosseguindo a sessão de catequese, passa-se à fase de experiência humana, cada catequizando é incentivado a pensar na sua vida e
a lembrar-se de alguma coisa que tenha feito
que tenha ofendido ou que tenha prejudicado
alguém; ou uma atitude ou comportamento que

o tenha prejudicado a si próprio. Em muitas situações quotidianas, em casa com os pais e com
os irmãos, na escola com os professores e com
os colegas sucede algum comportamento ou
atitude menos correta. De seguida a esta breve
reflexão o catequista desafia as crianças a partilharem, em poucas palavras, aquilo que pensaram e de uma forma muito prática a colocarem
num cesto uma pedra. Assim, por cada atitude,
por cada ação menos correta a criança coloca no
cesto uma pedra, simbolizando a exteriorização
desse mal. Todos nós ao longo da nossa vida,
como humanos que somos, temos crises, tomamos decisões erradas e fazemos coisas infantis.
No entanto, também é certo que muitas vezes
somos chamados à atenção por pessoas que se
preocupam connosco, que querem a nossa felicidade, que gostam mesmo de nós e que não
se conformam quando nos vêem desperdiçar a
nossa vida com atitudes e comportamentos errados. Não basta reconhecer o que está errado,
é preciso uma transformação pessoal, mudar de
rumo e seguir por um caminho que não nos faça
sofrer a nós e aos outros com quem interagimos.
É preciso converter-se e escutar as indicações
dos que nos querem bem e não nos abandonam. Às crianças é-lhes solicitada esta mudança
e como forma de a simbolizar, as pedras que anteriormente foram colocadas no cesto e representavam o mal, são substituídas por flores que
são elaboradas pelas próprias crianças.
Este ato muito simples mas carregado de
simbolismo e carregando uma forte mensagem
é a forma como as catequistas transmitem aos
seus catequizandos do 5º ano o significado de
conversão. Creio que esta mensagem é de extrema relevância não só para as crianças como
também para todos os adultos cristãos empenhados numa autêntica vivência cristã. Para
guardar na memória e no coração saibamos
que Deus não nos condena: Ele pede-nos que
reconheçamos os nossos erros e que escolhamos viver de acordo com as suas palavras. Deus
pede a conversão.

Vida na
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Semana da Cáritas
“…e ainda que distribuísse toda a minha
fortuna para sustento dos pobres, e ainda que
entregasse o meu corpo para ser queimado, e
não tivesse amor, nada disso me aproveitaria”,
Coríntios 1-13
“Um só coração, uma só família humana” é
o tema da mensagem do Bispo de Angra, para
esta semana da Cáritas, que decorreu de 2 a 8
de março.
Ontem como hoje, somos interpelados a
olhar os mais carenciados com amor e com
verdadeiro espírito de justiça. E quem é o mais
carenciado? É São Paulo que nos indica o caminho: aquele que não tem amor.
É muito importante que cada um escute a
voz do seu coração e identifique as suas carências, na certeza, porém, que tem muito mais
para dar do que para receber. Porque aquele
que só se habituou a receber nunca se saciou,
ao invés daquele que partilha e do pouco faz
muito, porque sabe que tem mais do que aquilo que precisa.
Podíamos aqui quantificar em jeito de balanço a ação desenvolvida pelo Núcleo da
Cáritas da nossa Paróquia no ano que passou,
mas isto pouco importa, mais cabaz menos cabaz…., para nós o fundamental é o acolhimento e a disponibilidade para receber quem nos
procura, com a certeza que recebemos sempre
mais do que aquilo que damos.
Fazer parte da Cáritas não é um fim em si
mesmo mas, apenas, um processo de caminhada espiritual, como tantos outros. Com a
diferencia deste ser o serviço oficial da Igreja,
em apoio à ação social. Por isso a porta está
sempre aberta para quantas sintam a vocação
e a disponibilidade para fazerem esta caminhada.
Para que fique bem claro, a Cáritas não é
uma organização não governamental, que se
limita a distribuir uns cabazes e umas roupas a
umas quantas pessoas mais ou menos necessitadas. Temos consciência das nossas limita-

ções e temos a certeza que não chegamos a
todos os que mais necessitam.
Assim como há tantas pessoas que podiam
contribuir com um pouco daquilo que lhe sobra e não o fazem, também há quem não tenha uma necessidade absoluta e vai buscar o
que fazia mais falta a outrem, no fundo é tudo
uma questão de consciência.
Embora entroncado na Cáritas Diocesana,
com quem mantém relações, amistosas e de
cooperação, no âmbito de formação e assistência, o Núcleo de Cáritas Paroquial tem conseguido angariar os recursos mínimos para satisfazer as necessidades mais elementares aos
seus utentes, graças à boa vontade de algumas
pessoas anónimas e, sobretudo, ao contributo da Igreja de São Sebastião, por intermédio
do Padre Domingos, que disponibiliza para o
efeito, as coletas das missas rezadas no lugar

do martírio da Maria Vieira, bem como várias
intenções de missas mandadas rezar por alma
de irmãos que já partiram para o Pai.
É neste contexto e baseados na nossa “bandeira”, as obras da misericórdia, que afirmamos
que o nosso serviço ao próximo é muito mais
que distribuir bens materiais. Cientes que todos têm algo para dar em cada acolhimento
procuramos um momento de reflexão e de
oração para que ninguém se sinta à margem
deste processo e tenha a oportunidade de
agradecer as dádivas recebidas.
A semana da Cáritas não pode ser só mais
um marco e uma data instituídos. Ela tem que,
à luz do evangelho, lançar os alicerces para
uma vida cristã mais autêntica e mais solidária,
em que cada cristão partilhe com os mais carenciados um pouco mais daquilo que dispõe
e assim se fará a tão proclama Justiça Social.
Publicidade

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

Bolos,tartes,queijadas
Bolos,tartes,queijadas
Bolos,tartes,queijadas
Bolos,tartes,queijadas
Brigadeiros,rissois
Bolos,tartes,queijadas
Brigadeiros,rissois
Bolos,tartes,queijadas
Brigadeiros,rissois
Brigadeiros,rissois
Brigadeiros,rissois
Empadas,fofinhos
etc…
Empadas,fofinhos
etc…
Brigadeiros,rissois
Empadas,fofinhos
etc…etc…
Empadas,fofinhos
Empadas,fofinhos
etc…
295904006
-966141471 966141471
295904006
Empadas,fofinhos
etc…
- -966141471
295904006
Rua do rego
nº32 Vila de 295904006
São Sebastião
-96614
295904006
966141471
295904006 Rua
-966141471
nº32
de de
São
Rua
do Vila
regoVila
nº32
VilaS
Ruadodorego
rego
nº32
do rego
de Sebastião
São Sebastião
Rua Rua
do rego
nº32nº32
VilaVila
de São

Talho de
São Sebastião
Carnes e
Enchidos caseiros

MINI-MERCADO
Produtos
de
Mercearia

Doces
e
Salgados
Por
Encomenda

Tudo à sua
Escolha

Gás
Butano
Entregas
ao
Domicílio

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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Breve nota histórica do Escutismo na vila de São Sebastião

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.
O Agrupamento não possuía
sede própria, funcionando nas instalações cedidas pela Santa Casa da
Misericórdia de São Sebastião mais
de uma década. Após este período
de tempo conseguiu-se através de
alguns subsídios, ajudas da população, angariação de fundos pelos
próprios escuteiros através da realização de bazares, rifas e tascas
construindo-se atual sede onde
hoje funciona.

Contributo dos Sebastianenses

Agostinho Simões

Vila

Ao longo de todo este tempo
foram realizadas inúmeras atividades escutistas, 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 a
cada ano explorava uma temática
que levava à reflexão e à tomada de
consciência do valor da promessa.
Mas se assim é carnaval
Deixe ir que não faz mal,
Se isso for feito por bem,
Porque o povo tem que se rir
E também se divertir
E sem ofender ninguém

Um Carnaval sem Danças
É um casal sem crianças
É uma noite sem ter luz
É jardim sem Flor
É noivado sem amor
É Natal sem ter jesus

Agora vamos sofrendo,
Enquanto outros vão fazendo
Nossas danças e bailinhos
Recordando certas lembranças
Para alegrar as crianças
E também os mais velhinhos

Muitos irão gostar
Se isso chegasse a ficar
Na Terceira tudo igual
Era tardes bem passadas
Com seis meses de toiradas
E seis meses de carnaval

É uma Vida que passa
É um momento sem graça,
Nesta vida que passamos
Revivendo com lembrança
Aqueles bailinhos e danças
Que as vezes nós dançamos

Eu relembro ao pessoal
Que os dias de carnaval
Dá muito para conviver
Passando a noite inteira
Sempre com a cerveja à beira
Até o amanhecer

Desculpa eu vou pedindo
Porque é o gesto mais lindo
Pelas tolices que eu faço
Comovido vou ficando
Mas para todos mandando
Um forte e um apertado abraço.
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Histórias de Vida: Lavar a roupa na ribeira
Há anos atrás nesta linda vila, as mulheres da cruz do bacelo
tinham a água a passar à sua porta por
Maria Filomena uma denominada “riSantos Martins, beira”. Era lá todos os
Educadora
dias se juntavam para
ajoelhadas lavarem a
roupa da família. Nesta Vila a água corria na “ribeira” e existia nos poços, nas
nascentes da freguesia. É uma freguesia abundante de tão precioso líquido
essencial à vida.
Um pouco de história com alguns
excertos:
«…A primeira água que acharam os
primeiros habitantes os quatro Joões, e
que desembarcaram abaixo do lugar
que hoje é a vila de São Sebastião, nas
imediações do Porto Novo, no Pesqueiro dos Meninos, por ali sair ao mar uma
pequena ribeira Nesta expedição vinha
frei João de Deus, e por este rico presente que lhe fizera a Mãe de Deus celebrara a ali a primeira missa; e naquele
lugar se levantou uma boa ermida….»
(Annaes da ilha terceira.
… Devesse também ao contributo dado pelo ilustre Homem que foi
Francisco Ferreira Drumond, para além
de historiador teve um papel muito
importante na canalização da água do
Pico da Cruz Nascente do Cabrito para
a Vila de S. Sebastião. Esta água foi descoberta por P.e José Patrício Drumond,
em 1838, dentro de uma vastíssima caverna, numa propriedade pertencente
a José Maria do Amaral, aos Cinco Picos,
esse riquíssimo manancial, cuja produção média, se tem verificado, é de 12
milhões de litros por dia (3.155 palhas)
….
O referido padre, com outros indivíduos, tinham moinhos na vila, pensou logo em a canalizar, e depois de
terem comprado aquela propriedade,
deram-se aos trabalhos, dispendiosos
de proceder as escavações necessárias.
Era uma obra gigantesca, para a qual
não dispunham de suficientes recursos
financeiros. A nascente estava a cerca
de vinte metros de profundidade, era
preciso perfurar uma grande extensão
para trazer a água a superfície. Havia
que construir uma levada com uns dez
quilómetros de comprimento, aproximadamente, para que tão precioso líquido chegasse à Vila de São Sebastião,
onde se encontravam os moinhos.
Ao princípio, os trabalhos de escavação para a abertura do túnel correram bem. À medida que iam avançando, começou a aparecer rocha dura e
difícil de cortar,
Meio desavindos, por verem bal-
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dados os seus esforços sem resultado,
lembraram-se de efectuar a venda da
referida água. A Câmara Municipal de
S. Sebastião resolveu intervir. Tratando
de efectuar a expropriação da água. A
Acão de expropriação foi julgada improcedente, imploraram o auxílio.
A Obra foi entregue a Manuel Gonçalves Fagundes, homem de posses,
que se propôs tomar à sua conta aquele
empreendimento. As obras começaram
a em 23 de Maio de 1842 e terminaram
a 28 de Junho de 1844, depois de duros
trabalhos na mina.
Despendeu nas obras mais de 4
contos. Em 30 de Junho, correu pela
1ª vez aquela água em todo o encanamento, na extensão de duas léguas, até
à Vila de S. Sebastião.
(José Moniz de Sá Corte Real, e outras fontes)
Fica explicada a origem da levada
de água que chegou à nossa Vila. Atravessou-a, fez mover os seus 10 moinhos,
serviu de bebedouro a animais, lavou
muita sujidade e de regadio a terrenos,
que produziram boa maquia. Este rego
ou levada, vinha cerrados até ao cimo
da freguesia. Atravessou por baixo do
caminho e veio dar aos quintais de alguns moradores, na cruz do bacelo, de
Francisco Falcão, António Toste Corvelo
e Francisco Cipriano. Para a manter limpa existiam os aguadeiros, refiro João
Ferreira Machado Drumond, bisneto
de Francisco Ferreira Drumond e pai
do Major Luis Drumond, que também
cuidava do correio nesta Vila e cujo trabalho de aguadeiro era, desobstruir os
entupimentos limpar as bermas, ver os
desvios da água. Trabalho feito a pé. Em
alguns prédios existiam as arquinhas,
para verificar se naquele lugar a água
chegava. Caso contrário entupimento
estava para trás.
Num dos quintais onde levada da
água passava, existia um tanque construído ao lado desta que servia de reservatório a usar em tempo de escassez.
Abria-se a água retida no tanque com
um «nabo», que destapava a saída para
esta correr. Todos tinham que moer ao
mesmo tempo. A água que passava no
1º moinho ia correndo até ao tanque
das patas, e arrabalde abaixo até aos 9
moinhos. E saia no mar. (Foto: rego dum
cobradoiro da água)
A levada passava no quintal do Xico
Cipriano, onde existia o quebradouro,
servia para a desviar o circuito da mesma, caso fosse necessário reparar as
mós, ficando esta a correr directamente
para a levada. Para moer, esta ia da levada para uma calha de madeira feita com
três tábuas. Uma calha estreita para a
água ganhar força, enchia os baldes

que que existiam na roda e com a força
produzia movimento de rotação. O eixo
da mesma roda fazia mover o rodízio.
Este era uma roda móvel de pedra retalhada que se movimentava sobre outra
pedra fixa. transformando os grãos dos
cereais em farinha.
Após este engenhoso movimento
a água voltava à levada, atravessava o
caminho velho, saindo do outro lado
da estrada. Ai que existiam os lavadoiros onde as mulheres lavavam a roupa.
Descia- se uns degraus para chegar até
eles. Levavam quinze ou dezasseis mulheres a lavar a roupa. A levada de água
ia desde cruz do bacelo, até ao tanque
das patas. No percurso existiam vários
lavadoiros, com o nome dos donos dos
quintais ex: Lavadoiro da Mangona, do
Rufino da Xica Brites, do João de Sousa, do telhal, da tia Patrona, da tia Maria
Félix. Esta levada água ia dar ao tanque
das patas, que funcionava como reservatório, ou represa, dai saia arrabalde
abaixo para fazer mover os 9 moinhos
e ir aguar os terrenos da terra d`água
até ao mar no pesqueiro dos meninos.
A levada era ladeada de pedras de magma, no meio nasciam arbustos como:
junquilho, coquilho, silva, faias, arenitos, bambu, produzia inhame, roca de
velha….
Lavar a roupa na “ribeira “exigia que
a mulher se colocasse de joelhos numa
tábua feita para o mesmo ato. Ter o lavadoiro feito em pedra de magma ou
de cantaria, às vezes picada, por quem
tivesse alguma habilidade. Lavavam
lado a lado, esperavam que umas acabassem para outras lavaram com a
água sempre a correr.
Os lavadoiros tinham donas e eram
emprestados umas às outras. Lavavam
as mulheres da redondeza, da aldeia

nova, até da ribeira seca, conversava-se
de tudo, faziam-se boas amizades. Lavar
a roupa era uma tarefa árdua, era necessário ter tempo e esforço pera esfregar
a roupa. Os detergentes eram escassos.
Iam lavar de manhã, enquanto os filhos
dormiam, ou deixavam os mais velhos
a tomar conta dos mais novos, também
enquanto a água corria para o moinho
trabalhar. Depois do moleiro acabar de
moer, ia entregar a novidade aos fregueses, fechava a água. (foto: pedras do
lavadoiro)
Depois da roupa lavada, cada uma
ia para sua casa e estendia-a no seu fio
para esta secar. Havia que pôr a roupa
branca a corar ao sol, para embranquecer. O coradoiro era no quintal, num espaço com erva e dava o sol. De vez em
quando ia-se aguar a roupa com o regador. Era tarefa das filhas aguar a roupa
com chapéu de palha na cabeça para
não ficarem pretas. Era moda e perfeição serem brancas e rosadas. Lavava-se
toda a roupa à segunda feira. A roupa
branca voltava a ser lavada na terça e ia
a secar. Usavam para lavar a roupa, o sabão azul e branco, o mesmo usado para
a higiene da família.
Tudo muito diferente do que é
hoje, com as máquinas de lavar que
poupam tempo e facilitam o trabalho.
Esta era também uma das formas de
convivência social das nossas mulheres.
A roupa ficava bem lavada, as mulheres
as nossas avós ou mães, apanharam algumas encharcadelas, que mais tarde
trouxeram muito reumatismo e doenças. Lavar a roupa na “ribeira”, terminou
mais ou menos em 1972. Por essa altura
construíram as pias no rochão da cruz,
devido à água da nascente do cabrito,
ter sido levada para Angra do Heroísmo,
para os motores da central eléctrica.
Deram a todos os moinhos, um
motor e pagaram aos proprietários por
alqueire de terra e de acordo com a produção das terras da terra água. Os donos tinham as suas escrituras do direito
à referida água. O produto destas terras foi afetado pela falta da água para
a rega das mesmas. O Rego ou levada
da água secou, deixou de correr água
até ao tanque das patas no cimo do
arrabalde, que também já tinha os dias
contados. A pouca água que foi correndo nesse rego era só a do escoamento
das terras e das estradas.
Os moinhos, estes também foram
desaparecendo, o que resta são as lembranças.
Bem hajam a estas mulheres pelo
esforço que fizeram e pelo trabalho do
seu dia-a-dia, não renumerado, mas
desempenhado com muito amor e dedicação.
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António Gomes da Silveira e o Teatro
Nasceu na freguesia da
Conceição de Angra do Heroísmo, no dia três de Abril
de 1920 e faleceu em Toronto (Canadá) em dezembro de
António Neves Leal, 2000. Foi durante vários anos
Professor
funcionário das FEUSAÇORES,
na Base Aérea nº 4 das Lajes.
Casou e viveu em S. Sebastião onde constituiu
família e foi um dinâmico e talentoso animador
cultural, mormente na arte de Talma, a sua grande paixão. Na Vila de S. Sebastião como em toda
a ilha, era conhecido pela alcunha de “O Cabo 10”,
devido a um feito em prol do teatro que o tornou
célebre e muito popular no nosso meio.
Decorria o ano de 1941, mais precisamente o
mês de março do referido ano, e o grupo Dramático de S. Bento, a que ele pertencia, ia dar um espetáculo à Vila Nova, por coincidência logo no dia
do juramento de bandeira do jovem militar, que
se realizara no regimento de infantaria de Angra
do Heroísmo, então designado por Batalhão de
Infantaria n.º 17.
A cerimónia muito concorrida como era habitual em eventos semelhantes, atrasou-se mais do
que o previsto, acabando muito tarde. Contudo,
apesar deste contratempo, o grupo algo apreensivo, como se presume, decidiu, mesmo assim, cumprir o que estava programado e avançaram para o
Ramo Grande todos os seus elementos, à exceção
do António Gomes. O ensaiador perante tão delicada e difícil situação e compreensivelmente algo
contrafeito, decidira encarregar-se de representar
o papel do ator faltoso, que havia ficado no Castelo de S. João Baptista.
Mas o que ninguém esperava foi o que aconteceu depois. António Gomes,” o Cabo 10”, com o
bichinho do teatro muito forte a latejar-lhe nas
veias, mal chegou a casa e sem vontade nenhuma
de almoçar, despiu a farda e vestiu-se logo à civil, e
toca a marchar em força para a Vila Nova.
O longo percurso de cerca de duas dezenas e
meia de quilómetros foi feito totalmente a pé, ora
a passo apressado ora em corrida ofegante, até
chegar ao destino, a fim de poder cumprir o dever

assumido com o grupo e fazer o seu tão almejado
papel na peça que ia ser estreada. Este facto foi
muito tempo badalado e disseminou-se por toda
a ilha. E assim nasceu e proliferou ao longo dos
anos a sua alcunha de “ O Cabo 10.”
Foi , portanto, um ator nato muito devotado
e a sua atividade teatral bastante apreciada. O Dr.
Henrique Braz, antigo Governador Civil do Distrito
de Angra do Heroísmo, um grande amante das letras e das artes ( sobretudo a música e o teatro), ao
assistir a uma das muitas peças em que António
Gomes interveio, disse -lhe no fim do espetáculo:”
Você é um mesmo artista. Parabéns!”
Efetivamente, muita gente durante anos o
aplaudiu e o apreciou. E eu sou uma grata testemunha disso. Merece nestes 15 anos da sua morte
ser evocado pelo muito amor ao teatro semeado e
cultivado através das muitas peças que encenou,
representou e dirigiu.( Pena é que a minha proposta de 2003 não tenha recebido da Assembleia
Municipal de Angra e da Assembleia da antiga Vila
aprovação com vista ao seu reconhecimento social).
Esta sua inclinação teatral começou nele aos
11 anos de idade, quando pisou pela primeira vez
o palco no Orfanato Beato João Baptista Machado,

onde fez a sua instrução primária ( o atual 1º ciclo
do ensino básico). Aí conheceu o Sr. Ângelo Ferreira, que era ensaiador de teatro na Escola Madeira
Pinto ( mais tarde, Escola Comercial e Industrial),
no Liceu de Angra e Seminário Episcopal. Este conhecimento foi determinante para a sua atividade
de ator- amador. Devido ao seu talento, chegou a
fazer parte, ao mesmo tempo, de dois grupos teatrais: o de S. Bento e o da Fanfarra Operária. Como
diz o nosso povo, o que é feito por gosto regala a
vida.
Durante os anos que residiu em S. Sebastião,
participou em inúmeras peças de teatro, revelando o seu enorme talento, como pude pessoalmente constatar numa delas em que participei e nas
que, como espetador, tive o ensejo de assistir. Dirigiu sempre com grande entusiasmo e carinho o
Grupo Dramático Ferreira Drummond, que surgiu
no começo de 1957, a que se seguiria, em 1958,
outro grupo orientado pelo Pe. Coelho de Sousa,
o Grupo Juvenil, de que guardo boas recordações
como intérprete.
Para além das peças teatrais, o sr. António Gomes ensaiou também muitas revistas e atos de variedades, tendo percorrido várias localidades da
Ilha de Jesus, aonde levou o seu talento e o nome
da Vila que ele tanto amou e adotou como sua.
Era um homem bom e sempre disponível para
os outros, que me marcou, indelevelmente, pelas
suas qualidades humanas: afabilidade, simplicidade e dedicação. “Eu sou amante da simplicidade
e da verdade, até porque a verdade existe, mas a
mentira tem de ser representada”—disse-me ele,
um dia, numa entrevista poucos anos antes de falecer.
Apesar de ter emigrado para a África do Sul e
para o Canadá, após ter cessado as suas funções
na B.A.4, evidenciou até à morte um raro apego
à Ilha Terceira e à Vila de S. Sebastião, tendo sabido incutir nos seus descendentes um acrisolado
amor à terra natal. Isto está bem patente nas atitudes sentimentais das suas filhas: uma adquiriu o
muito conhecido Restaurante Os Moinhos e a outra, imigrante no Canadá, é detentora duma bela
moradia, a poucos metros da casa onde nasceu.

Maria Vieira Mártir dos Açores
3ª edição já em impressão. Sai em junho
Aos estimados leitores
Após a assinalável aceitação das duas anteriores edições deste livro, em 1999, e encontrando-se o
mesmo esgotado há três anos, já era tempo de satisfazer os pedidos de muitos interessados na aquisição
da obra e proceder à inclusão de novos elementos para a sua valorização.
É com particular satisfação que o faço, neste ano comemorativo do septuagésimo quinto aniversário
da morte de Maria Vieira, esperando que esta 3ª edição de Maria Vieira Mártir dos Açores, agora refundida, melhorada e atualizada, seja do vosso inteiro agrado.
Dado o êxito editorial atingido como nunca se vira entre nós, um justo agradecimento também vos
é devido pelo vosso interesse e apoio. Sem eles eu não podia ter custeado as despesas de impressão à
União Gráfica Angrense nem abalançar-me a esta nova e desejada edição. Muito obrigado a todos.
António Neves Leal
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PROGRAMA “ECO FREGUESIA, FREGUESIA LIMPA” 2014

São Sebastião foi a freguesia mais pontuada
do concelho de Angra do Heroísmo
A junta de Freguesia da
Vila de São Sebastião vai
receber pela primeira vez a
sua bandeira e certificado
relativo ao concurso Eco
Freguesia, Freguesia Limpa
relativo ao ano de 2014. É
com grande orgulho e satisfação que anunciamos que
fomos a freguesia melhor
pontuada no Concelho de
Angra do Heroísmo.
Este concurso tem como
principal objetivo reconhecer e distinguir os esforços
das freguesias e a colaboração das populações na
limpeza, remoção e encaminhamento para destino
adequado dos resíduos
abandonados em espaços
públicos, incluindo as linhas de água e a orla costeira, bem como o desenvolvimento e participação
em programas e ações de
sensibilização e educação
ambiental.
Muito fizemos no ano de
2014 mas muito há ainda a
fazer. Pedimos a toda a população a sua colaboração
neste objetivo de tornar a
nossa Vila o local mais limpo da ilha Terceira, promessa que queremos cumprir já
neste ano de 2015.
Eis algumas iniciativas
do ano 2014.
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