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Editorial

Francisco Santos, Presidente da Junta de Freguesia

“Um Excelente 2016”
Ao terminar 2015, quero aproveitar para
agradecer o empenho e a dedicação de todos
os Sebastianenses que durante este ano contribuíram para o nosso desenvolvimento cultural,
desportivo, social e económico. Vocês são a verdadeira Vida na Vila!
Nesta altura é normal refletirmos sobre o que
durante este ano correu menos bem, é também
tempo de festejar e agradecer todas aquelas
coisas boas que conseguimos alcançar.
Chegou altura de iniciar um ano novo, com
novos projetos e ideias.
Recentemente devido ao temporal ficou-se
com o nosso Parque de Campismo da Salga em
mau estado, publicamos as fotografias na nossa
página e para surpresa nossa, a notícia tornouse viral, sendo claramente a mais vista desde
que temos página no Facebook.
É curioso que todos nós temos por hábito
prestar mais atenção às coisas negativas da nossa vida, ora falamos dos atentados em França,
da crise económica que atravessamos, de algo
ruim que aconteceu a um conhecido ou a nós
mesmos, das doenças, enfim... tudo o que seja
mau é tema de conversa.
O que desejo para todos nós é que sejamos
capazes de ver, aproveitar e agradecer as coisas
positivas que a vida nos traz.
Que saibamos definir as nossas metas e objetivos e que tenhamos sempre energia e confiança para alcançá-los.
Boas Festas e Um Feliz Ano Novo!”
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Atividades Desenvolvidas pela Junta de Freguesia da Vila de S. Sebastião

Nestes últimos 3 meses
A junta de freguesia da Vila de
São Sebastião, desde a saída da
última edição do Jornal “Vida na
Vila” desenvolveu as seguintes atividades:
Colaborações
A junta de freguesia colaborou
com a Casa do Povo da Vila de S.
Sebastião e com a Sociedade Filarmónica União Sebastianense nos
seus aniversários, oferecendo o
bolo. Colaborou-se também com
a Sociedade na recolha de entulho
das obras que nela decorrem.
Colaborámos com a Escola Ferreira Drummond na cedência de
viatura com condutor para a realização de várias visitas de estudo
e em visitas guiadas pela freguesia mostrando e falando dos locais principais e dos seus pontos
mais históricos. Com a catequese
foi com enorme alegria que nos
associámos à sua Festa de Natal
oferecendo uma pequena lembrança aos meninos. Parabéns às
catequistas da Vila de S. Sebastião
pelo lindo momento que proporcionaram às nossas crianças.
Com o Centro Comunitário temos vindo a colaborar assumindo
o custo da eletricidade nos primeiros dois meses de início do funcionamento da creche na antiga
escola. E com a Santa Casa temos
colaborado cedendo mão-de-obra
sempre que solicitado.
Nesta época de Natal fomos
buscar e entregaram-se árvores
para ornamentação a todas as instituições que o solicitaram.
Reuniões
Estabelecemos reuniões várias das quais destacamos a que
se efetuou com a Secretaria Regional dos Transportes e Turismo
(Obras Públicas) onde se esteve
a tentar resolver uma situação de
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escoamento de águas mal feito no
Caminho dos Pastos, solicitou-se
novamente para asfaltar a sobra
da antiga bomba de gasolina no
Rochão da Cruz, a pintura de uma
passadeira no Rochão da Cruz e
junta à casa do Povo e a retirada
dos bilros de estacionamento também no Rochão da Cruz, entretanto já executado.
Falou-se ainda da necessidade
de asfaltar várias sobras e caminhos, destacando-se o troço de
estrada no início da freguesia junto à antiga fábrica de mármores.
Pediu-se ainda a construção de
vários abrigos para paragens de
camionetas.
Demos novamente uma listagem exaustiva do sinais de trânsito em falta nas estradas que são da
sua responsabilidade.
Reunimos com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
(CMAH), onde se falou da necessidade enorme de efetuar uma desratização na Vila, a construção da
nova ETAR (a qual já está prevista
para a sua construção em 2106) e
indicação de todas as sobras, ruas
e canadas camarárias a asfaltar.
Com a CMAH, verificou-se ainda
a situação do aqueduto que atravessa o Caminho junto ao Rego da
Ponta que estrangula a passagem
de água para o resto do rego a jusante da estrada, não se verificando acolhimento para abertura da
estrada e resolução do problema.
Foi feito, em colaboração com
vários técnicos da CMAH, um plano de requalificação de espaços
verdes na Vila, um Projeto de Requalificação da Baía da Salga (estando reservado no plano e orçamento da CMAH para 2016 a verba
de 160.000 Euros e um Projeto de
Requalificação dos Salgueiros. Estamos ainda a verificar a possibilidade de homologar o parque de

campismo para Parque 3 estrelas e
a sua adaptação para Auto caravanismo.
Com os Serviços Municipalizados pedimos um contentor de 800
litros para a Maria Vieira e um Eco
ponto para a Aldeia Nova. Pedimos
ainda a limpeza periódica dos tanques do largo da Fonte e dos esgotos na Ribeira do Frei João.
Ainda em colaboração com
a CMAH procedeu-se à limpeza
de mais um troço de entulho que
estava depositado na zona das 4
canadas e à poda de árvores na
Praça.
Já depois dos estragos provocados na Salga e Salgueiros tivemos uma reunião no local de forma a avaliar os estragos e definir
a melhor forma de proceder à sua
reparação.
Tivemos uma reunião com um
técnico da Direção Regional de
Turismo, o Sr. Rodrigo Silva, tendo
em vista a conclusão das obras do
Trilho da Vila de S. Sebastião, em
fase de homologação.
Tivemos vários contatos com a
Assistente Social onde se relataram algumas situações de pobreza
e necessidade de apoio e vários
Ajustes nos funcionários da atividade socialmente útil.
A nosso pedido, juntámos a
Direção Regional do Ambiente e
os agricultores que exploram ter-

renos junto à Ribeira do Testo na
parte da Vila de S. Sebastião, tendo
em vista a cedência das parcelas
da Ribeira que ficam junto às suas
parcelas para tomarem conta. Ficou tudo organizado e resolvemos
assim uma questão de extrema importância para a limpeza do local.
Foi pedido, por ofício, à PSP
mais patrulhamento à noite em
São Sebastião. Participamos na
cerimónia de inauguração da sede
dos Escuteiros da Ribeira Seca.
Trabalhos Vários
Procedeu-se a uma limpeza
a fundo na zona das Cavalas e na
Canada da Ponta e Marca Funda.
Repararam-se várias infiltrações do
Rego do Arrabalde e pintaram-se
vários locais públicos da freguesia.
Procedeu-se a uma manutenção
mais cuidada do cemitério por altura do dia de Todos-os-Santos,
sachando-se todas as sepulturas
comuns e abandonadas e pintando as paredes do espaço sagrado.
Tem-se reparado várias calçadas
da Vila.
Nesta altura do Natal e pelo
Pão-Por-Deus procedeu-se à decoração da junta e dos espaços públicos. Lançaram-se os concursos de
presépios e de montras de Natal.
Promoveram-se vários cursos
de formação e vários rastreios grátis
aos habitantes de S. Sebastião, bem
como várias exposições no nosso
edifício da junta de freguesia.
Participou-se na Semana Europeia da Recolha de Resíduos com
entrega de sargaço de forma a satisfazer vários pedidos.
Temos colaborado na gestão
de vários processos de Habitação
Degradada;
No âmbito dos acordos intermunicipais continuamos a reparar
os Muros da Maria Vieira e a construção de um Chafariz na Sr.ª da
Graça.
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DESCONTOS

Farmácia da Santa Casa da Misericórdia de
Angra do Heroísmo
• Desconto de 10% na rede de farmácias e postos
farmacêuticos, sobre a parte não comparticipada
dos medicamentos, à excepção dos leites, fraldas e
produtos integrados no protocolo da Diabetes

Cartão HAJA SAÚDE
Esta junta de freguesia, com o
objetivo de ajudar os Sebastianense tomou a iniciativa de criar o projeto “Haja Saúde” o qual se traduz
na criação de um cartão individual, o qual permite, mediante a sua
apresentação, a obtenção de descontos em muitos produtos rela-

cionados com a saúde (farmácias,
médicos, consultas de especialidade, etc.).
Para já são estes os descontos
oferecidos (ver lista anexa).
Para aderir basta ir à junta de
freguesia com uma fotografia tipo
passe.

Farmácia Pimentel
• Desconto de 10% Sobre o valor total da fatura
Farmácia Central
• Desconto de 10% em receitas médicas, medicamentos não comparticipados, e restantes produtos
de saúde e bem-estar, excluindo apenas perfumes.
Farmácia Vasconcelos
• Desconto de 10% em medicamentos sujeitos a

receita médica (parte utente), medicamentos não
sujeitos a receita médica, suplementos alimentares, material de penso e puericultura
• 15% de desconto em produtos cosméticos e de
higiene pessoal, excluindo, tiras glicemia, leites de
criança, serviços farmacêuticos, determinação de
parâmetros biométricos e bioquímicos e administração de injectáveis.
Clínica Dentária da Rua de São João
• Desconto de 10% nas consultas
Clínica Dentária Batalha
• Desconto de 10% em Tratamentos estéticos ou
cosméticos
• 15% em Tratamentos dentários de rotina
• 20% em Reabilitações dentárias, próteses, aparelhos ortodônticos, implantes.

Ficou assim a nossa Salga e o Parque de Campismo

Funcionários dos meses de outubro e novembro

Vila
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Quem são as zeladoras da Igreja de
Nossa Senhora da Consolação da Ribeira Seca?
As zeladoras da Ermida de Nossa Senhora da
Consolação da Ribeira Seca de 2015/2016 são a
Cristina Ornelas, a Conceição Drumonde, a Lígia
Toste e a Nélia Ornelas.
O que fazem?
Tal como o nome indica são as responsáveis
por cuidar da limpeza, ornamentação, abertura da igreja e preparação do altar para as celebrações litúrgicas. As zeladoras também são
responsáveis pela ornamentação dos andores
que saem todos os anos na procissão da padroeira. Na Ribeira Seca as zeladoras são nomeadas
para desempenhar estas funções no primeiro
domingo de Setembro, no qual se comemora
a festa da padroeira, Nossa Senhora da Consolação, e são nomeadas por um período de um
ano. Tratando-se de um lugar pequeno, com
pouca população, as zeladoras são chamadas
a cuidar da igreja várias vezes ao longo da sua
vida, neste caso a Cristina Ornelas já foi nomeada para zeladora da pela quinta vez, a Conceição Drumonde é a terceira vez que está a desempenhar estas funções, a Lígia Toste e a Nélia
Ornelas foram nomeadas pela segunda vez.
Há quanto tempo existem?
Não se sabe há quanto tempo esta prática
foi implementada, mas conclui-se que tem vindo a manter-se ao longo do tempo, sendo que
as pessoas da Ribeira Seca fazem questão de
continuar a zelar pela sua igreja. Por vezes há
dificuldade em conjugar os horários para efectuar o arranjo da igreja mas, segundo todas as
zeladoras, com boa vontade tudo se consegue.
Apesar de ser uma tarefa discreta, o trabalho
das zeladoras da igreja é fundamental uma vez
que se pretende que quem frequenta o templo,
neste caso da Ribeira Seca, se sinta confortável e bem acolhido, daí a limpeza, organização

A Árvore de Natal da
Ermida de Nossa Senhora
da Consolação da Ribeira Seca
Este ano a árvore de natal tem
bem presente o espírito de natal,
beleza, alegria, oração, luz e solidariedade. Nos postais que decoram a árvore está descrita a própria história do natal, anunciação
do anjo a Maria, visitação de Maria a sua prima Santa Isabel, o
nascimento de Jesus, a adoração
dos pastores e a homenagem ao
Rei, ao Santo e ao Homem feita
pelos Reis Magos. No dia 1 de Janeiro, após a celebração litúrgica, todas as pessoas que frequentam, e que são, a igreja da Ribeira
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Seca poderão levar um cartão da
árvore para casa. Na parte de trás
de cada cartão existe a indicação
de um bem alimentar que deverá
ser entregue a igreja no domingo
de Reis, quando se comemora a
entrega das prendas ao Menino
Jesus, a fim de ser elaborado um
cabaz para entregar a uma família da Ribeira Seca que necessite
do mesmo.
As zeladoras da Ermida de
Nossa Senhora da Consolação da
Ribeira Seca desejam a todos/as
uma santa e feliz época natalícia.

Vida na
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e ornamentação dos espaços contribuir para
proporcionar esse bem-estar e acolhimento.
Na ermida da Nossa Senhora da Consolação as
zeladoras utilizam sobretudo na decoração as
flores naturais e verduras da época. As flores e
verduras que são usadas na sua maioria são oferecidas pelas pessoas da Ribeira Seca que cultivam os seus jardins e gostam de oferecer as
flores “para Nossa Senhora”. Também o Sr. Vital,
da vila de São Sebastião, costuma presentear a
igreja com flores.
Com a colaboração de todas as pessoas que
frequentam e são a igreja da Ribeira Seca, as
zeladoras oferecendo o seu fraco contributo e
empenho tem conseguido manter o asseio e a
ornamentação deste templo aberto para acolher todos aqueles que querem estar mais perto
de Deus.
Na Ribeira Seca, na Vossa opinião, o que faz mais falta
à sua população ou o que é mais urgente conseguir-se
fazer ?
A pouca população do lugar da Ribeira Seca,
atualmente, sofre das mesmas dificuldades que
qualquer outra população grade ou pequena
na ilha Terceira, nos Açores ou em Portugal. Há
algumas pessoas desempregadas, há outras
que apenas beneficiam dos poucos apoios da
acção social, contudo ainda se nota algum espírito de partilha e de solidariedade para com
estas pessoas por parte daqueles que possuem
um pouco mais do que aquilo que necessitam.
Em termos religiosos há um certo distanciamento das práticas da igreja, tal como se tem
verificado em outros lugares, muito provavelmente devido ao facto das pessoas cada vez
mais terem deixado de ter como prioridade as
questões religiosas.
Apesar de tudo as pessoas do lugar da Ribeira Seca continuam a baptizar as suas crianças
e até gostariam de o fazer na própria igreja em
pia baptismal apropriada. No entanto, na ermi-
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da de Nossa Senhora da Consolação, conhecida
por ter sido o local onde se baptizou o primeiro
terceirense, não há uma pia baptismal. A existência de uma pia baptismal na igreja, apesar
de não se tratar de algo indispensável para a
prática religiosa, teria sobretudo um significado
simbólico para a população da Ribeira Seca.
Com que dificuldades se deparam no dia-a-dia para concretizar os Vossos projetos?
Na Ribeira Seca já há alguns anos foi encerrada a prática da catequese neste lugar, por haver
poucas crianças, e assim nota-se que nem todas
as famílias levam as suas crianças a catequese

paroquial na Vila de São Sebastião, promovendo-se o afastamento da igreja e da sua prática.
Mas apesar do desinvestimento na prática religiosa, nomeadamente através da participação
nas celebrações litúrgicas, a tradição do culto
ao divino espírito santo encontra-se bem viva e
enraizada em todas as classes sociais da Ribeira
Seca.
Havendo um espaço, na antiga escola da Ribeira Seca,
disponível como acham que podia ser dinamizado ou
melhor utilizado?
O espaço existente a antiga escola da Ribeira
Seca actualmente é utilizado quando se realiza
algum convívio, geralmente no natal, onde se
reúnem os elementos do grupo coral da ermida e os seus familiares, ou seja, quase todos os
frequentadores da ermida de Nossa Senhora da
Consolação. O grupo coral também já utilizou o
espaço para celebrar a sua semana de espírito
santo, efectuando-se a reza do terço e convívio
dos vários elementos e familiares.
Não existem ideias claras sobre a utilização
deste espaço e provavelmente não há uma necessidade premente na sua utilização, contudo
talvez fosse pertinente pensar que a técnica de
serviço social que acompanha a Vila poderia
deslocar-se a Ribeira Seca e atender os utentes
deste lugar o próprio local. Também as enfermeiras que se deslocam a Casa do Povo poderiam efectuar rastreios da tensão arterial, diabetes, etc., bem como efectuar sensibilização
sobre questões de saúde.
Na Ribeira Seca há pessoas com experiência
em várias áreas manuais, nomeadamente bordadeiras “muito prendadas” e boas cozinheiras.
Estas gostariam de aumentar os seus conhecimentos e até ensiná-los a outras pessoas, assim
o espaço da escola também podia ser utilizado
para a realização de cursos de bordados, de
culinária e/ou outros.
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Como vem sendo tradição, a Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião promoveu um concurso de
Presépios e de Montras de Natal. Eis os vencedores:

Concurso de Presépios

Concurso de Montras

1.º lugar » Jacinta Neves

1.º lugar » Bricoçor

2.º lugar » Ana Margarida Silva

2.º lugar » Pastelaria Matriz

3.º lugar » Irene Alves
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Efeméride

43.º Aniversário

No passado dia 10 de novembro a nossa
Casa do Povo comemorou o seu 43º aniversário,
com o seguinte programa:
- Abertura da sessão pela Presidente da Casa
do Povo;
- Apresentação do livro no contexto da representação da peça de teatro “A Promessa“
pelo Dr. Dionísio de Sousa;
- Resumos de 1º, 2º, 3º e 4º ato da “Promessa”
por Manuel Alves e representação em estilo de

teatro falado por antigos atores da peça;
- Leitura pelo Dr. Dionísio de Sousa da palestra de Coelho de Sousa proferida no 1º aniversário da Casa do Povo;
- Coelho de Sousa, jornalista. Tão atual, ontem, como hoje;
- Convívio final com todos os presentes.
Queremos publicamente agradecer ao Dr.
Dionísio de Sousa, pela excelente ideia que teve
em incluir o lançamento do livro “A Promessa”,

bem como o teatro falado alusivo à mesma
obra, no aniversário da nossa Casa do Povo.
Agradecemos também a todos os antigos
atores da mesma peça, a disponibilidade e empenho demonstrados na apresentação da mesma.
Desejamos a todas as instituições, sócios,
funcionários e a todos os residentes na Vila de
São Sebastião, FELIZ NATAL e um PRÓPERO
ANO NOVO.

publicidade

Mercearia
Pérola
da Vila
Rua Direita, 84
São Sebastião
Telf.: 295 904 740

Vila

Produtos
de
Mercearia

Doces
e
Salgados
Por
Encomenda

Gás
Butano
Entregas
ao
Domicílio

Tudo à sua
Escolha
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As Memórias

Entramos na época natalícia onde o espirito
da mesma nos traz recordações e memórias do
passado. Recordamos os tempos que passaram,
a evolução junto dos nossos, as memorias partilhadas tentando sempre alegrar os que temos
por perto, tentando sempre recordar os que já
lá vão, com o intuito de nada ficar para trás.
Para isto resultar, organizamos festividades
junto dos nossos idosos do centro de dia e do
centro de convívio, como foi exemplo o nosso
Magusto e o dia em que a animadora do centro
de convívio da freguesia da feteira veio animar
o nosso, onde conseguimos tirar o melhor de
cada um e tivemos momentos que irão ficar

guardados na memória da forma mais genuína
e inexplicável pois o ser humano vê o mundo
de diferentes formas todos os dias.
Diferentes formas de pensamento fazem diferentes projetos em mãos, e um dos que tivemos durante o mês de novembro foi a recolha de
bens alimentares para o banco alimentar, onde
ainda conseguimos angariar cerca de 140,40KG
de alimentos, com a ajuda da participação do
grupo de jovens da vila de são Sebastião, pois
sem eles não iriamos conseguir dar resposta a
este projeto.
Fomos ainda convidados para concursos por
parte da Camara Municipal de Angra do Heroís-

mo, para almoços, convívios e algumas festas
porém não conseguimos participar em todas
elas pois o tempo está curto e o trabalho em
mãos já é muito para os dias que se seguem.
Trabalho que vai aumentar, pois já temos
dado por finalizado o nosso maior sonho, o Lar
e Centro de dia Comendador José Cardoso Romeiro. Agora é tempo de correria, para as limpezas ficarem feitas para os materiais e mobiliários ficarem colocados no lugar certo até ao
final do ano.
A todos um bem haja!
sANDRA vEIGA

publicidade
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129 Anos de Música

A Filarmónica União Sebastianense festejou
o seu 129º aniversário no passado dia 29 de Novembro.
Como é já habitual, a comemoração teve início com a Alvorada, às 12h00 missa em memória dos músicos, maestros e sócios já falecidos e
às 20h00 discursos e homenagens, seguindo-se
o concerto da Filarmónica União Sebastianense
e terminando com um convívio entre todos os
presentes.
Este é um dia em que se reconhece o trabalho de todos os músicos e o esforço de todos
quantos se empenharam e empenham para
manter viva a filarmónica, e que são recordados
músicos, maestros, sócios, sócios fundadores,
sócios beneméritos e dirigentes, muitos que já
partiram, mas deram o seu melhor à causa desta Sociedade.
Este ano, os homenageados foram o maestro
João Alberto Pereira da Silva, pelos 25 anos como
regente da Filarmónica União Sebastianense e
a música Andreia Maria Neves Martins André,
pelos 25 anos como executante da Filarmónica
União Sebastianense. Ambos receberam uma
lembrança por terem completado as suas Bodas
de Prata ao serviço desta Coletividade.
No seu discurso, a presidente da Filarmónica União Sebastianense apelou, mais uma vez,
aos sócios para que sejam mais participativos e
colaborem com a sociedade para que esta continue a cumprir os seus propósitos.
Por fim agradeceu a presença e a colaboração de todos os que contribuíram para a realização da festa.

» “Desfile em Angra do Heroísmo - Animação de Natal no
dia 13 de Dezembro”

Vila

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

» “Convívio de Natal”
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Saldo que passa para próxima comissão:

1.122,24 €

Despesas
Carros das Festas

3.232,63 €

Iluminação, Som, Fogo, Gelados(dia da criança), EDA

4.307,67 €

Publicidade (Programa, Cartazes, Rádio, Polos)

1.554,39 €

Licenças (Touros, Som, PSP, CMAH, outros)

3.244,23 €

Espetáculos

15.862,56 €

Bodo de Leite e Dia da Abertura

1.720,73 €

Comida mesa da comissão e excursão ao Mato

3.011,32 €

Outras despesas

1.726,52 €
Total: 34.660,05 €

Receitas
Eventos organizados

3.348,19 €

Verbenas

3.750,00 €

Tascas durante as touradas das Festas

1.329,10 €

Peditório na Freguesia
Apoio Comendador José Cardoso
Bazar
Arrematações
Patrocínios

9.486,00 €
14.500,00 €
516,00 €
2.393,00 €
460,00 €
Total: 35.782,29 €
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Jornal da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião

EBI Ferreira Drummond é um espaço
para aprendizagem e diversão
Quem visitar a EBI Francisco
Ferreira Drummond perto da hora
de almoço certamente dará conta
da movimentação que por lá acontece. Há um pouco de tudo: alunos
que recebem apoio nas disciplinas
em que demonstram mais dificuldades; alunos que fazem trabalhos
de casa e/ou estudam, apoiados
por professores destacados para
os ajudarem, de modo a irem para
casa com mais tempo livre para
passarem com as famílias; grupos
de alunos que participam em clubes temáticos, com áreas tão variadas como o cinema, a culinária, a
ecologia, as artes plásticas, a dança…
O que se pretende com esta
dinâmica de apoios e clubes é
dotar a escola de mecanismos
que permitam dar uma resposta
adequada a cada aluno. Os alunos com mais dificuldades terão
ao seu dispor professores para os
ajudarem a organizar o seu estudo
e para os apoiarem nas áreas em
que revelam mais dificuldades. Os
restantes terão oportunidade de
experimentar atividades que lhes
permitam adquirir conhecimentos
nas mais variadas áreas, saindo da

escola ainda mais ricos.
Porque a Escola não se faz só
de aulas, na EBI Francisco Ferreira
Drummond há espaço para aprendizagem e diversão. E, sempre que
possível, o que se pretende é aliar
estas duas vertentes, tornando a
aprendizagem divertida. Só assim
se consegue alunos felizes e com
gosto pelo saber.

Boas festas para todos!

A biblioteca escolar é um espaço com vida
Numa sociedade em mudança,
dominada pela atratividade dos
media e da tecnologia, a Biblioteca
não pode assumir-se apenas como
um espaço e um conjunto de recursos. A Biblioteca deve ser um
espaço para construção de aprendizagens e de resposta aos novos
desafios.
É com esta convicção que a
equipa da Biblioteca Escolar tem
conduzido o seu trabalho e tem
feito nascer novos projetos e atividades.
Dirigida aos alunos do pré-escolar, a atividade “Histórias com
Inglês” permite às crianças usufruírem de histórias infantis, ao mesmo tempo que contactam com
vocabulário da língua estrangeira.
Esta atividade surgiu da articulação com um projeto existente na
escola para contacto com a língua
inglesa em idade precoce e, com
ele, acreditamos estar a contribuir
para o sucesso da criança na disciplina de Inglês a partir do 1.º ciclo.

Vila

Para os alunos do 1.º ciclo, a

Biblioteca tem também apostado num trabalho sistemático de
promoção da leitura. Professoras
da equipa da Biblioteca Escolar,
contadoras da Biblioteca Municipal Silvestre Ribeiro e “alunos contadores” do 5.º e do 6.º ano, que
frequentam os clubes “Oficina da
Escrita” e “Na onda da Leitura”, têm
contribuído para que a biblioteca
seja um espaço vivo e acolhedor,
povoado por bonitas histórias de

encantar.

Como é fundamental o
papel que a família desempenha
na promoção da leitura, a Biblioteca Escolar lançou, também este
ano letivo, o projeto “Livro Vai e
Vem”. Com esta iniciativa, os jovens
leitores do 1.º ao 3.º ano da EBI e
da EB1 de Porto Judeu transportarão livros, numa bonita sacola,
usufruindo da leitura com as suas
famílias.
Para chamar os alunos do 2.º

ciclo à biblioteca e à leitura, e em
articulação com a disciplina de Cidadania/TIC, a Biblioteca Escolar
desenvolve também, neste momento, o projeto – “Ás de Ler” – que
pretende não só apoiar o trabalho
do professor e da sala de aula,
como também divulgar e valorizar
o espaço da Biblioteca Escolar.
Têm sido muitas e variadas as
atividades na Biblioteca Escolar e,
em março, teremos mais um escritor na escola – Joel Neto.
Tem também sido grande o
entusiasmo dos nossos alunos
perante as novas experiências na
biblioteca, que conduzirão, provavelmente, e a nosso ver, a uma melhor preparação das crianças para
viver numa sociedade que exige a
todos que lidem permanentemente com a palavra.
Aos nossos leitores e suas famílias, boas festas com boas leituras.
A coordenadora da BE,
Paula Magalhães
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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

Gabinete médico
e de fisioterapia
Brevemente na sede do
Centro Comunitário em
parceria com a Hands On
Data de abertura
a anunciar em breve.
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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

Catequese
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Visita ao Seminário Episcopal de Angra do Heroísmo

A semana dos Seminários foi celebrada pela
Igreja Católica de 8 a 15 de novembro de 2015.
também algumas crianças e jovens da Catequese da Vila de São Sebastião, nomeadamente do
5º e do 10º ano de catequese, se associaram à
celebração visitando o Seminário Episcopal de
Angra do Heroísmo.
No passado dia 28 de novembro os meninos
e as meninas do 5º ano de catequese, acompanhados pelas três catequistas deste ano e por
um pai que se disponibilizou a apoiar no transporte, deslocaram-se ao Seminário de Angra a
fim de conhecerem um pouco melhor aquela
instituição religiosa.
No Seminário fomos recebidos, e guiados,
pelo seminarista Jorge Sousa, natural da ilha
de São Miguel, o qual se encontra no terceiro
ano da sua formação religiosa. O nosso guia começou por explicar que na origem da palavra
Seminário está a palavra semente, sendo neste
caso os seminaristas considerados “sementes a
germinar”. O Seminário é sobretudo “uma escola
de discernimento” onde os seminaristas tentam
descobrir no seu interior qual a sua vocação.
A visita guiada iniciou-se pela capela do Seminário cuja padroeira é a Nossa Senhora da Natividade. No altar mor também há a imagem do
São Tomás de Aquino, padroeiro dos filósofos,
e de São Luís Gonzaga, padroeiro dos seminaristas. É nesta capela que pelas seis e quarenta
e cinco da manhã os seminaristas iniciam o seu
dia rezando a oração da manhã, “Laudes”. Para
além das aulas, os seminaristas desenvolvem
atividades pastorais na paróquia, integrados
em grupos corais e ensinando catequese.
Os meninos e meninas do 5º ano ficaram a

Vila

saber que Seminário Episcopal de Angra do Heroísmo foi fundado a 9 de Novembro de 1862
e durante muitos anos foi a mais importante
instituição de formação superior que existia
nos Açores. O Seminário de Angra, em outras
décadas, chegou a ser frequentado por duzentos alunos. Atualmente, no ano letivo de 20152016, frequentam esta instituição religiosa 14
seminaristas, originários de quatro Ilhas, um da
ilha Terceira, um das Flores, um do Faial e onze
da ilha de São Miguel.
Na biblioteca do Seminário as crianças puderam apreciar os milhares de exemplares existentes, sendo que existem livros datados do
nascimento da Diocese de Angra, mais propriamente em 3 de novembro de 1534.
Também foi possível visitar o piso onde
residem os seminaristas e alguns padres. As
crianças fixaram que existe “um corredor dos
aflitos”, chamado assim devido ao percurso que
é efetuado ser o mais longe da casa de banho,
e “um corredor da liberdade”, sendo que neste
residem os jovens que já estão a completar o
último ano no Seminário e estão mais perto de
sair para a Comunidade.
Por último, as crianças conheceram o atual
reitor do Seminário, o Cónego Doutor Hélder
Miranda Alexandre e no Bar, espaço onde os seminaristas convivem à sexta-feira à noite, foram
presenteados com um chocolate.
Segundo, as crianças que participaram nesta
atividade, “foi muito boa a visita ao Seminário”.
Encerramento do primeiro período
da Catequese, Festa de Natal
Sábado, dia 19 de dezembro de 2015, na

missa da catequese, com início pelas 15h00, farse-á o encerramento do primeiro período da
catequese paroquial da Vila de São de Sebastião com uma celebração dedicada ao natal. A
missa terá a participação do Grupo de Jovens
da Vila de São Sebastião que, em conjunto com
as crianças e jovens da nossa catequese, vão
embelezar a celebração com as suas vozes e
instrumentos.
As crianças e jovens da catequese participarão também através da leitura de poemas, da
elaboração de um presépio vivo, durante a Eucaristia, e da elaboração de um cabaz com géneros alimentares, para entregar à Cáritas, por
cada ano de catequese.
Convidam-se os familiares das crianças e jovens, amigos e toda a comunidade a participar.
Agradecimento da Catequese
da Vila de São Sebastião
Um dos objetivos do ano letivo passado da
equipa coordenadora da catequese da Vila de
São Sebastião era a aquisição de um projetor
multimédia e da respetiva tela de projeção para
a catequese. Assim, efetuou-se um um Bingo,
durante a festa de natal da catequese em 2014,
e foram vendidas rifas. O objetivo foi concretizado com a colaboração de todos os que participaram no Bingo, de todos que compraram as
rifas e das pessoas que ofereceram os prémios
e assim adquiriu-se para a catequese da Vila de
São Sebastião um projetor multimédia e uma
tela. A equipa coordenadora vem por este meio
agradecer publicamente a todos quantos colaboraram com a Catequese da Vila de São Sebastião para a aquisição deste equipamento.
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União Sebastianense imbatível
O União Sebastianense encontra-se a disputar a 2ª divisão Nacional de seniores masculinos e segue
imparável à frente da sua série,
contando apenas por vitórias todos
os jogos disputados até à data, havendo já uma sequência de 7 jogos
vitoriosos. A aposta este ano é para
que se consiga a tão almejada subida à primeira divisão, objectivo que
será bastante difícil, mas para o qual
a equipa orientada por Nuno Gonzaga tem trabalhado arduamente.
Ainda faltam disputar duas partidas
referentes à primeira volta do Campeonato, por isso o caminho ainda
é longo até ao final e terá que haver
bastante empenho até ao final da
época. Pedimos também a todos
os fãs da modalidade e do União
Sebastianense que compareçam
no Pavilhão em dias de jogos para
darem à equipa o apoio necessário
para atingir os seus objectivos. Todas as notícias sobre a equipa podem ser seguidas no Facebook oficial ( União Sebastianense Futebol
Clube). Nesta mesma modalidade,
grande parte das atenções estão
focadas na formação, com o treinador Nuno Gonzaga a realizar um excelente trabalho, com provas dadas
até à data. Há que referir as excelentes prestações dos infantis masculinos e femininos que se sagraram
campeões de Ilha no passado mês
de Dezembro. A equipa dos infantis masculinos, constituída por João
Bolarinho, Guilherme Bizarro, Simão
Magalhães, Pedro Sousa e João Pedro Rocha, venceu na final o Juncal
A por 3-1. Quanto às infantis femininas, constituídas por Érica Andrade,
Margarida Pereira e Marina Pereira,
também levaram de vencida a turma juncalense por 3-1, tendo ainda
ficado as mesmas 3 atletas no pódio
da prova individual. Continua assim
também bem encaminhado o futu-

ro do ténis de mesa entre os mais
jovens de S.Sebastião. E como nem
só de desporto vive o União Sebastianense, há que referir os vários
convívios que foram celebrados ao
longo do último mês de Dezembro,
nomeadamente o convívio do ténis
de mesa na Boston Pizza, que reuniu pais e atletas e ainda, o convívio
aberto a todos os simpatizantes do
clube no dia 19 de Dezembro, que
resultou numa festa memorável na
sede do clube. Com vista a continuar estes eventos, celebraremos no
próximo dia 14 de Janeiro na nossa
sede, o tradicional dia dos Amigos.
Convidamos todos os que queiram
participar neste jantar a comprarem
os seus bilhetes, que estarão disponíveis na sede do clube ou junto da
direcção.
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ES CRE VER
Padre Domingos Graça
Pároco da Vila de S. Sebastião
A Palavra humana nas palhinhas. Lavra a humanidade das palavrinhas. Com a Verdade Espiritual
das Pombinhas. A caridade vegetal
das sementinhas. A sinceridade racional das criancinhas. A disponibilidade tradicional das resinhas. A
Eternidade Imortal das alminhas.
A Palavra pela qual todos fomos criados. Humana no Verbo
humanar pelo qual todos fomos
humanizados. As palhinhas das
novidades pelas quais todos fomos alimentados.
A lavra da lavoura dos lavradores. A humanidade da terra dos
tremores. As palavrinhas da mansidão dos humores.
A verdade que não engana ninguém. A Espiritual Sabedoria do
Presépio de Belém. As Pombinhas
do bando que não excluem ninguém.
A Caridade que desperta misericordiosamente a justiça da política. Os vegetais que são imolados
para a Celebração Eucarística. As
Sementinhas que nos ensinam a
morte mística.
A sinceridade da pureza de coração. A racionalidade da pobreza
da razão. A Criança da riqueza da
Missão.
A disponibilidade do Alerta
para servir. A tradição que o Povo
sabe incluir. As resinhas que o
amor nos fazem descobrir.
A Eternidade de todos os momentos. A Imortalidade de todos
os Sacramentos. As alminhas em
todos os nascimentos.
Ó Jornal Vida na Vila. O que fazeis do nosso curral, da nossa ferida, da nossa argila?
O Jornal é reconhecidamente Mortal. A Vida é gratuitamente
Imortal. A Vila é misericordiosamente Universal. O nosso fazer é
confeito e perfeitamente realizado.
O nosso curral é sacrário pastoral,
maternal, paternal, animal, vegetal, angélica e realmente guardado. A nossa ferida é cura e remédio
solidariamente partilhado. A nossa
argila é barro, misericordiosamente, moldado e espiritualmente insuflado, animado e humanizado.
ES-CRE-VER é experimentar
solidária, religiosa, eclesial, vital e
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eucaristicamente o Ressuscitado
da Horta, do Horto, da Porta, do
Porto, da Morta e do Morto, testemunhado pelos Lavradores da Vila
de São Sebastião, que reconheço em todos os andores da nossa
tradição e reclama à política mais
humanização cívica e espírito de
auto-crítica para reconhecimento
do Infinito no sofrimento finito.
Termino, citando René Coste
no seu livro “O Amor que Transforma o Mundo”: «A justiça social não
resolverá todos os problemas aos
humanos, e quando a luta pela sobrevivência do homem e pela sua
dignidade nos planos maternal e
social tiver terminado, as dimensões espirituais mais profundas e
mais trágicas do ser humano e a
alienação da existência humana
hão-de aparecer melhor, se confrontadas com o Evangelho de
Cristo crucificado e ressuscitado.
Mas o problema que se nos põe é
o seguinte: como pode a Igreja exprimir a consciência que tem desta
dualidade, ou seja, já da importância e da urgência de uma política que tenda para a justiça, já do
carácter inevitavelmente trágico
da relatividade inelutável de toda
a realização histórica?... Temos
necessidade de uma teologia do
compromisso político, que estimule os cristãos e as Igrejas para esta
participação e defina mais claramente a relação dialética entre fé
e ideologia, à luz da Cruz e da Ressurreição.»
Terra Moldada
Menino Jesus
No nosso Natal
Vila insuflada
Espírito da Luz
Na Vila Imortal
Felicidade Crucificada
Vitória da Cruz
Na paixão carnal

O que é indispensável colocarmos no
princípio, no meio e no fim dum Compromisso
para que ele seja, corajoso na sua comunicação,
promotor de prosucesso e misericordioso na
sua missão, libertando-se e libertando-nos do
OCO, vazio, superficial e imediatista, sem raízes,
sem tronco, sem folhas e flores artificiais, mas
sem frutos?
No princípio o “C” do Criador em todas as
Criaturas da Criação, no meio o “O” do
Omnisciente Omnipresente em todas as Obras
e no fim o “O” do Oferente e Orientador em
todas as Ofertas.

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
como era no Princípio, agora e sempre. Ámen!

Desejo passar/Todos os momentos/Da nossa vida. /A celebrar/
Os Sacramentos/Da nossa guarida.
/Para reparar /Os sofrimentos/Da
nossa ferida. /Sem lamentar/O
alongamento/Da Terra Prometida.
/Sempre a ensinar/Com discernimento/A Trindade refletida. /Sempre a Testemunhar/O casamento/
Na cova corrompida. /Sempre a
perdoar/O atrevimento/Da mentira cuspida. /Nunca desejei obrigar/
Com qualquer imposição/A prática da caridade. /Nunca ousei condenar/Nenhum irmão/Da nossa
humanidade. /Nunca sonhei vingar/Qualquer difamação/Inveja ou
falsidade. /Nunca quis mandar/Na
condução/Da nossa Comunidade.
/Procuro apenas questionar/Com
vosso coração/Cheio de sinceridade. /Procuro colaborar/Na restauração/Da nossa verdade. /Procuro
partilhar/A Revelação /Com humildade.
…..
Não consigo entender/Tanta
indiferença/Sempre a distorcer/
Nossa pertença. /Não consigo imaginar/Em qualquer situação/A rasgar sentença. /Para magoar/Cruel
divisão/Ou desavença./A força da
oração/Sempre convença/A escuridão/A nova nascença. /O Espírito
Santo/Numa só alma/Num só coração/Enche-nos de encanto/De
paz e calma/De alegre animação.
/Dói-me profundamente/Não ver
Deus a reinar/Quando Ele simplesmente/Nos quer justificar. /O Reino
da Justiça e da Paz/O Reino da Verdade e do Amor/É a Manjedoura e
o Cabaz/Do Menino Jesus Salvador.
/Toda a prática é espiritual/Reconhecida pela razão/Toda a prática
é sentimental/Expressa com emoção/Toda a prática é animal/Como
plantas e como decoração. /O Presépio é tão real/Em todo o tempo e
lugar/Cuidado com o artificial/Que
só vem camuflar/Espalhando tristeza e mal/Para competir e reinar/
A simplicidade do Natal/A todos
pretende abraçar/O Eterno Imortal/
Entre nós a respirar/Num Conselho
Pastoral/Que não cessa de clamar.
…..
Dimensão/Espiritual/Animando/Pensão/Racional/Pensando/
Coração/Sentimental/Amando/
Emoção/Superficial/Festejando/
Proteção/Animal/Abafando/Refeição/Vegetal/Saboreando/Celebração/Do Natal/Evangelizando.
…..
Parte Espiritual/Omnipresente/
Na Luz do Natal/Resplandecente/
Do Frio do Curral/Sol compadecente/Mistério paradoxal/Do Menino Nascente
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Manjedoira Pascal/Para o Sol
Poente.
…..
Catequese na solidão/Sem
Conselho Pastoral/Liturgia na desolação/Sem Conselho Pastoral/
Caridade na exclusão/Sem Conselho Pastoral. /Pastoral na solidão/
Sem Catequese Espiritual/Pastoral
na desolação/Sem Liturgia Espiritual/Pastoral na exclusão/Sem Caridade Espiritual.
…..
Profeta, Sacerdote, Rei/Espiritual, racional, sentimental/No Céu,
no pensar, na Lei/Sem emocional,
animal, vegetal. /Ecce Agnus Dei/
No esquecimento do Curral/Com
Misericórdia preparei. /Passos e
Dores do Passal/Que pobremente
(pre)ocupei/Renovadamente o Feliz Natal/Com compaixão
(per)doei.
…..
No Conselho Pastoral/Como
Cabeça me incorporei/O cultual,
cultural e agricultural/Da Vila da
São Sebastião misericordiei.
…..
Catequese na Consolação/Com
o Conselho Pastoral/Nataliciamente visitei. /Liturgia na Ressurreição/
Com Conselho Pastoral/Presidencialmente Concelebrei. /Caridade
na inclusão/Com Conselho Pastoral/Gratuitamente partilhei.
…..
Nossa Capela dos Passos decorei/Penitencial e misericordiosamente/A Oração da Absolvição
gravei/Esperançada e confiantemente/Todos os nossos pecados
confessei/Prostrado humildemente/O Povo de Deus todo convidei/
Para saborear universalmente/Na
Confissão individual Cristo Rei.
…..
Que todos sejamos/Com o
Menino Jesus um só/Que todos
(con)sigamos/Reconhecê-Lo no
pó/Que pisamos e comungamos/E
com os Anjos de dó a dó/Sopramos, cantamos e dançamos.
…..
Com o Papa Francisco/Com
Dom António Braga/Com Dom
João Lavrador/No nevoeiro e no
chuvisco/O Império de Fogo não
se apaga/Com a Lavoura do Consolador.
…..
Ensinemos/Acreditando/
Adoremos/Celebrando/Esperemos/Misericordiando/Amemos/
Testemunhando/Confessemos/
Perdoando/Dialoguemos/Comunicando/Abracemos/Beijando/
Curemos/Abençoando/Contemplemos/Louvando/Partilhemos/
Justificando.
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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

De segunda a sexta temos

Prato do Dia e Fast Food

(hamburguers, baguetes, entre outros produtos)

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

Café + Queijada de Leite » 1,00
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Sabe-se que El-Rei D. Manuel I erigiu primeiramente em Vila a Freguesia do Porto Judeu em 1502. Porém
houve um equívoco, porque no ano seguinte foi dado em efeito tal criação sendo elevada a Vila com o nome de
São Sebastião. O lugar da Ribeira de Frei João em 23 de março de 1503 até 1518, sendo vila 312 anos. Perdem os
António Mota
Cantador

estatutos mas o seu nome continuou e por ser da vontade do seu povo no ano 2003 a 15 de maio foi aprovada na
Assembleia Legislativa Regional que São Sebastião passaria a designar-se Vila de São Sebastião, sendo presidente
da A L R dos Açores que assinou Fernando Manuel Machado Menezes 15-05-2003 e pelo Ministro da República
para a Região Autónoma dos Açores que também assinou Álvaro José Brilhante Lamborino Ávila 28-05 2003.

Falar de S. Sebastião
Começo na Sra. Da Consolação
Que no seu altar tanto brilha
Acho que é um dever meu
Porque foi aqui que nasceu
O primeiro filho da ilha.

Depois em contrapartida
Fiz uma pequena subida
Pertencendo à mesma traça
Encontrei do lado direito
Uma Ermida feita com respeito
A Nossa Senhora da Graça

Coirelas que enchem a monte
Quando há toiros na Fonte
Que na ilha é a mais bela
E Sant´Ana toda contente
Lá do alto vendo a gente
Fazendo a festa dela

Ribeira Seca descendo
Com o mar já perto vendo
Tomei uma opção
Foi à esquerda virar
Para ir visitar
Porto Novo e S. João

Depois pés ao caminho
Para a esquerda um bocadinho
Local conhecido pela ilha inteira
Lugar extraordinário
Com que lhe chamo o calvário
Da jovem Maria Vieira

Temos o vinte de janeiro
Procissão do nosso padroeiro
Com sermões semana inteira
Temos um grupo de baile à antiga
Também há sempre quem diga
Que é dos melhores na Terceira

Depois da reza feita
Voltei de novo à direita
Com Salgueiros à beira
Eu vi sem imaginares
Uma das zonas balneares
Mais bonitas da Terceira

E o farol das Contendas
Também é uma das prendas
Que em S. Sebastião temos
E a Salga como baía
Que juntos à Brianda um dia
Os Castelhanos vencemos

Temos uma linda Praça
Diz aquele que lá passa
E Junta de Freguesia que partilha
Uma lindíssima matriz
Todo o que a visita diz
Ser a mais linda da ilha

Para o percurso cumprir
O Arrebalde tive que subir
Vendo um pequeno largo então
Uma ribeira correndo
E uma placa dizendo
Ribeira de Frei João

Temos também dois impérios
Onde se encerram mistérios
Da Santíssima Trindade
Temos também em concórdia
Santa Casa e Misericórdia
Cooperativa e Sociedade

E para ponto final
Eu não queria pessoal
De forma alguma esquecer
O bom fim de portão aberto
Com um lugarzinho já certo
Pra quando a gente morrer.

E uma bela Casa do Povo
Que serve idoso e novo
Dentro do seu normal
Um clube Sebastianense
Que também à Vila pertence
Ténis de Mesa e Futsal
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Do Pão por Deus
ao Natal

O tempo voa... rapidamente um
ano termina. Os anos passam, no
entanto prevalecem os momentos,
as recordações.
Ainda há dias foi o Pão por Deus,
um dia que era aguardado, pelas
crianças, com muita alegria, aquando da minha infância. Era dia de
vestir uma roupa nova, ir à missa das
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crianças e de seguida apanhar a saquinha de retalhos e ir de porta em
porta.
Nunca pedia Pão por Deus sozinha, lembro-me especialmente,
de um ano em que fui com a Ana
Luisa, ela era uma menina divertida, uma boa companhia e amiga. Naquela altura ela estava em

tratamentos, tinha perdido o seu
cabelo e andava sempre de gorro,
ela tinha leucemia - uma doença
maligna com origem nas células
imaturas da medula óssea.
Cada uma com a sua saquinha
percorremos a vizinhança e muito
mais, eu tinha as minhas casas de
eleição: a venda da Lucia (filha), a
venda do sr. Germano, tinham sempre umas guloseimas saborosas, o
Restaurante A Ilha dava o meu chocolate preferido, snickers. E quando
sabíamos que alguém trabalhava
na Base e tinha umas coisas americanas, diferentes, corríamos para
garantir que não faltava.
Chegávamos a casa, lembro
me muito bem, foi na minha casa,
sentamo-nos na alcatifa e despejamos as saquinhas. Era uma euforia,
ver diferentes tipos de rebuçados,
contar o dinheiro, trocar guloseimas repetidas. Era uma festa, mesmo sabendo que a Ana Luisa tinha
recebido muito mais do que eu,
pois as pessoas davam-lhe mais,
porque diziam que era a menina
doentinha. Eu não me importei, o
importante era pedir Pão por Deus
e divertir-me. As crianças são as-

sim, tudo é mais fácil quando somos inocentes. A Ana Luísa faleceu
aos nove anos de idade. Ficaram as
recordações, as brincadeiras.
Chegado o Natal lembro a alegria dos presentes, a diversão de
“correr meninos”, os cânticos de
Natal, as festas da catequese como
eram bonitas, a Sociedade enchiase de pais e avós para assistirem a
peças de teatro, coros, jograis e poemas. Na televisão, os filmes com
uma mensagem natalícia. As casas
com o cheiro a laranjas e a cedro
fino.
Mais que tudo o Natal é família,
amor, paz, saúde, partilha, perdão e
alegria. Montei a minha árvore, fiz o
meu presépio com leivas, farel, pedras e areia e todas aquelas figuras
de barro e as casinhas de cartão,
como sempre foi feito em casa dos
meus pais. O menino Jesus reina cá
em casa, a Laura já tem o seu. A tradição mantém-se, e que o Pai Natal
surpreenda a minha filha, como a
mim me surpreendeu durante muitos anos.
Outros artigos no meu blogue:
http://diario-do-salto-alto.webnode.pt/blogue/
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Dr. Dionísio Sousa,
(Autor da letra do Hino da Vila)
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Coelho de Sousa
director de “A Voz da Juventude”

Tosos sabem que Coelho de Sousa foi chefe de redacção e depois director de “A União”. Alguns (poucos) saberão que ele foi director de uma
das várias séries do muito conhecido suplemento de “A União “ chamado
“Pensamento” que , nos anos de 1960, tanta influência exerceu na cultura terceirense. O que, provavelmente, ninguém recorda é que Coelho
de Sousa foi director do suplemento quinzenal de ”A União” “A Voz da
Juventude.”
Esta página de “A União” começou com este cabeçalho.

E havia de alterá-lo para este, a partir do seu número 5.

ca de Coelho de Sousa. Ao todo sete poemas, todos assinados Coelho de
Sousa.
Um curiosidade desses poemas é que cinco deles são dedicados a
alguém ( um colega, um professor, aos seus sobrinhos) ou a um acontecimento jubiloso - um aniversário - , ou triste - a morte do pai de um
colega. Mas apesar de responderem a uma circunstância concreta da vida
própria ou alheia, estão longe de ser simples poemas de circunstância.
Considere-se este exemplo. Que é um poema comemorativo do aniversário natalício de um colega.
Ó tempo tanto que foste
Te vais para não voltar
Quem me dera eu fosse contigo…
Mas não, tenho que ficar…
Tenho que ficar!... Mentira…
Eu vou contigo também.
És rio que corre p’ra o mar.
E eu – como disse alguém:-

Coelho de Sousa, então com 23 anos, e frequentando o seu último
ano de Seminário, irá dirigi-la nos seus primeiros 11 números publicados
entre 24 de Dezembro de 1947 e 1 de Junho de 1948. Recorde-se que
Coelho de Sousa será ordenado sacerdote em Ponta Delgada no dia 21
de Junho, durante as cerimónias solenes em honra de Nossa Senhora de
Fátima, cuja imagem peregrina se encontrava, então, em S. Miguel num
percurso que a levou, penso, que a sete das ilhas dos Açores.
A “Voz da Juventude” manteve, nos seus números iniciais, um esquema de página sempre igual. Um poema no centro da página ladeado, por
regra, de três curtos artigos sobre os mais variados temas, dominando
ora os temas históricos ora considerações, como não podia deixar de ser,
sobre muitas temáticas juvenis.
Aproveitamos a referência ao tema da juventude, para incluir excertos
de um poema que Coelho de Sousa publicou no número 9 do suplemento (29-4.1948) precisamente com o título de “Juventude”
O que é a juventude?
É um grande livro aberto
Onde há laudas de virtude
E agruras de deserto
Juventude, juventude,
Luz na alma, luz de Deus,
Quem me dera ser sempre jovem
Neste mundo e lá nos céus.

“Sou palha amarelecida
Que as ondas levam consigo.”
Já vês, ó tempo que vais
Que afinal eu vou contigo.
Da sua colaboração na página, são de destacar dois textos em prosa.
E que tem a singularidade de serem assinados pelo seu pseudónimo de
“Cruz Saudade”. Até agora, sabia que Coelho de Sousa usara este pseudónimo, mas pensava que o tivesse feito apenas para a sua poesia . Verificase agora que não.
Dos dois artigos, um tem por título “Caminho” e é o comentário à tradução portuguesa, então, recentemente aparecida no mercado, do célebre livro do mesmo nome do padre espanhol José Maria Escrivá.
A respeito dele, escreve Coelho de Sousa (ou melhor, Cruz Saudade):
“ É sem sombra de dúvida, um livro único e útil que, sem figuras de retórica ou doçuras de poesia rara, esquemático e sério, cabe deveras à idade
dinâmica deste século, ou no dizer de um nosso mestre” era do cimento
armado e do fio de prumo”.
O segundo terá por tema e título “A Caridade Intelectual”. Chama-lhe
assim, àquela caridade comunicativa que se requere mesmo aos sábios,
que não podem “deixar morrer à míngua do pão da palavra escrita ou
dita a milhões de esfomeados da verdade”. E conclui: “Sim, caridade, e
caridade intelectual ´é o que se impõe no nosso tempo. É o que exige a
sociedade hodierna”.

Juventude, juventude
Ah! Eu já te disse adeus
E segurar-te não pude
Mas hei-de achar-te nos céus
Juventude, juventude é na vida
O guia, o norte seguro.
Sendo bem ou mal vivida
É que nos marca o futuro.
Juventude, juventude
Braseiro, chama a queimar!
Quem me dera nunca perder-te
E para sempre te arrebatar.
Coelho de Sousa, além de director da “Voz da Juventude, foi também
um dos seus mais activos colaboradores. Dos 11 números dessa série do
primeiro ano do suplemento, apenas três não trazem colaboração poéti-
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Histórias de vida:
Menino Jesus
Maria Filomena
Santos Martins,
Educadora
O presépio, com a gruta, Maria,
José, a vaca e o burro. Em cima a
estrela que guiou os Reis Magos,
importantes senhores de todos os
tempos. Os humildes pastorem,
que lhe ofereceram do que tinham
e o anjo que anunciou a Maria tamanha função: Gerar e Criar O filho de Deus. As figuras marcantes
de uma época que se quer viver
com muita Paz, harmonia, União,
Fraternidade, Partilha e Amor, porque é Natal.
Natal é sempre que um homem
quer, diz o poeta, mas esta época
anual é tipicamente Natal.
Os homens, por vezes esquecem a mensagem do Natal, vivem
atropelando - se; quase como se
não houvesse lugar no mundo para
todos. É urgente relembrar que Um
menino nasceu em Belém, chamado Jesus, cresceu, viveu, morreu e
ressuscitou por todos, deixando
o seu exemplo de Homem justo,
para que os homens pudessem
retirar uma aprendizagem correta
e coerente. A sua mensagem está
atualizada e adequa-se a todos os
contextos, queiramos nós ver.
E o menino Jesus, como está
hoje?
O Menino dorme, dorme silenciosamente, como dormiu nos braços da Virgem Maria.
O Menino dorme, porque em
muitos lares, em muitas famílias, já
pouco ou nada se fala do Menino.
Mas o Menino é importante!
O Menino foi trocado pelas
luzes, pela árvore, pelo Pai Natal.
Pela cor, pela música, pela ornamentação exaustiva e cara, que ganharam ao simples presépio onde
o Menino dormia nas palhinhas.
Ou do Menino em pé rodeado de
laranjas e trigo, símbolo da abundância, em permanente ligação
com a mãe natureza. Assim o Menino fica triste, Ele gostava de estar
presente no nosso Natal.
Bem sabes Menino Jesus; os
homens correm correm e não tem
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tempo de pensar em ti. Afinal, já fazes parte da história. Alguns dizem
da história da salvação: Salve-se
quem puder….Mas o Menino quer
a salvação de todos os homens,
mesmo dos que não pensam nele,
foi a sua missão: anunciar a ressurreição, e apresentar os caminhos
da salvação.
Vamos festejar este Natal com
o Menino e fazer da sua presença
uma comparência importante.
Fazê-lo convidado na nossa
casa, porque é Natal. E se no Natal
comemoramos os seus anos, certo
será que Ele esteja presente. Pode
ser um Menino novo ou velhinho,
grande ou pequeno, mas um simples menino.
Comemoramos o Natal porque
Nasceu o Deus Menino e não o Pai
Natal ou o bispo Nicolau.
A história contada pelo velho e
novo testamento, continua a intrigar muitas mentes.
A História perpetua-se no tempo, perde evidências e pode ficar
deturpada, mas a história da Natividade contém um cariz de Divindade, de fantástico de maravilhoso

que vale a pena contá-la e recontá-la. Os mais novos são esponjas
ávidas de conhecimento e esta história encanta-os; confirmo.
Uma jovem chamada Maria,
Maria como tantas meninas de
ontem de hoje e de amanhã, porque haverá sempre Maria(s). Maria
Imaculada, não conhecia marido,
mas que concebeu um filho único
e primogénito.
Maria ficou assustada. Se hoje
as jovens Maria(as) recebessem a
presença de um anjo ficariam assustadas? Em pleno século XXI, as
meninas Maria(as), se calhar não
ficavam assustadas, porque estas
Maria(as) tem uma postura bem
diferente da Maria de Nazaré. São
ativas, despachadas, sabem muito,
iam interrogar e interpelar o anjo
Gabriel, quando ele aparecesse.
As Maria(as) de hoje vestem
calças, andam de moto, estudam,
trabalham, usam pircings e tudo
mais o que for possível imaginar.
Acredito em algumas Maria(as),
que as há com tudo isso, vivendo no hoje, com cabeça, tronco e
membros. Elas seriam capazes de

serem a Mãe do DEUS MENINO.
Congratulo todas essas meninas
que sabem ser e estar na atualidade. A Humanidade precisa delas. É
nelas e em meninos à semelhança
do Menino Jesus que está o futuro.
Os pais e as mães não tem
tempo de serem pais. As casas, os
empregos tudo se torna mais importante do que a família e é das
famílias que a sociedade precisa.
Das famílias nascem novas famílias, é um ciclo que se repete no
tempo, qualquer que seja o regime
político, o estado, a nação o país, o
continente, a raça, ou o credo. Precisamos famílias como a família do
Menino.
Menino Jesus Tu que és detentor do poder, manda outra vez cá
abaixo a estrela. Pode ser a mesma
que guiou os Reis Magnos, porque
se tu existes ela também há-de
existir, manda essa estrela iluminar
a mente de alguns homens e mulheres, e dizer-lhes que Nasces-te
para o bem da Humanidade, para
que se acabe com a guerra, a que
está a destruir o mundo, que corroí
a mente, que arruína povos, extermina inocentes, provoca o medo,
terror e o caos.
Ordena também anjos, com
trompetes a tocar bem alto, para
que todos ouçam, que percebam
que tem o direito à vida, a nascer
depois de concebidos a viver. Que
uns não se sobreponham aos outros, que se acabe com a injustiça, a dúvida e a desunião. Que se
cumpra a Tua mensagem Universal
perpetuada por estes milénios: Que os Homens sejam irmãos, que
a Paz e o Amor reinem.
E o Menino no presépio, rodeado de luzes a piscar na árvore de
Natal, toda imponente com a estrela a brilhar no cimo, a proteger
as prendas que de boa vontade e
cheias de partilha, ao cuidado do
pelo Pai Natal de barbas branquinhas e rosetas nas bochechas, ofegante pelo esforço de satisfazer todos os pedidos, especialmente das
criancinhas, o Menino sorrirá ou
simplesmente ficará a olhar derramando as suas bênçãos a todos os
que ainda acreditam Nele e desejará: um Feliz e Santo Natal.
Dezembro de 2015 , Com votos
de um Feliz Natal para todos os Sebastianenses.
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Paulo Barcelos
Jornalista

OLHARES…

Não pretende ser mais do que isso mesmo:
o olhar do autor, imbuído de crenças e valores,
de (muitos) defeitos e (poucas) virtudes, que
procurará, limitado por essas circunstâncias,
não diminuir nestas mal alinhavadas linhas
nada nem ninguém. No entanto, esta coluna
não é, apesar de poder ser contraditório, assumidamente “nem peixe nem carne”.
Fruto de leituras, reflexões, conversas e sonhos estes Olhares (e os futuros), neste caso
escritos, podem noutra altura tomar a forma de
fotografia ou desenho, apenas. Já que, lembro,
uma imagem pode valer mil palavras.
Procurarei, pois, comunicar sempre na perspetiva de que o leitor/recetor poderá, eventualmente, ter interesse nas matérias aqui abordadas e, nessa medida, darei conta, como se
impõe, das necessárias fontes na expetativa de
acrescentar valor.
Feita a “declaração de interesses”, vamos aos
Olhares…
Local - Plano de Emergência: Após a conclusão do Plano Municipal de Emergência tornase evidente a urgência da construção e, consequente, teste(s) de um plano com idênticos
propósitos ao nível da freguesia.
Além da sua conceção em e/ou com o alinhamento de todas as instituições, o plano local precisa de ser do conhecimento de todos os
sebastianenses e nessa medida testado. Só assim se reduzem riscos e eventuais consequências, particularmente, negativas.
Nunca é demais recordar que os “azares” batem à porta de todos e quando menos se espera à nossa. É por isso que o povo diz, com toda a

razão, que: “cautelas e caldos de galinha nunca
fizeram mal a ninguém”.
Regional – Do setor primário ao de serviço:
Em 40 anos passamos da contagem do número
de tratores existentes na freguesia, como dava
então conta Coelho de Sousa no boletim “Ecclesia” referindo-se a estes dados como um dos
indicadores do evidente progresso económico
da nossa Vila, à contagem do número de lavouras capazes de sobreviver ao mercado global
onde estamos, para o bem e para o mal, agora
mergulhados.
A crise internacional, que vivenciamos e
que persiste teimosamente há mais de meia
dúzia de anos, agravada com o boicote russo,
em particular, aos laticínios da União Europeia,
tem agudizado a saúde da economia dos Açores, altamente dependente da produção de
carne, leite e derivados.
Vem este arrazoado a propósito, da óbvia
necessidade de cada um e depois em conjunto refletir sobre as ameaças e os desafios do
amanhã, do futuro que queremos para nós e os
vindouros. O que fazemos, produzimos distingue-nos no mercado global? O que sabemos
fazer ou produzir melhor que todos os outros?
Enfim, poderíamos desfiar um rosário de perguntas, mas mais do que palavras é preciso
ação. Esta tarefa não pode nem deve ficar, sob
todos os pontos de vista, apenas nas mãos das
entidades públicas.
Nacional – 41 anos de Democracia – O país
vive ainda o período da ressaca eleitoral e nessa medida muita informação, desinformação,
contra informação pulula nos diferentes meios
de comunicação.
Concorde-se ou não, com ou sem fundamento, Portugal, que conquistou a Democracia, o governo do Povo e pelo Povo, no 25 de
abril de 1974, vivencia uma realidade, ao nível
do seu governo, para a qual – ao que parece,
apenas – poucos estavam preparados para
aceitar. Alguns falaram em golpe, outros, utilizando linguagem futebolística, em “vitória na
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secretaria”, outros queriam alterar as “regras do
jogo” até que o resultado final se ajeitasse aos
seus desejos, outros que não. Enfim, muitos, e
muitos deles com altas responsabilidades, se
prestaram a lançar a confusão e não a esclarecer, como se impõe.
A Democracia é um sistema que se constrói
dia-a-dia, com todos e para todos, com serenidade e sobretudo seriedade. Ainda temos que
muito fazer!
Internacional – Refugiados/Terrorismo
– Com o esmorecer da “Primavera Árabe”, onda
de protestos que a partir de finais de 2010 abalou particularmente os países africanos com
fronteira com o Mediterrâneo, a Europa, no
caso os países da União, começou a sentir, de
uma forma cada vez mais dramática, os efeitos
dos refugiados.
A Europa, em particular Grécia, Itália e Espanha, viu chegar aos seus mares e às suas praias
vagas crescentes de pessoas, que fugiam da
guerra, do terror e da fome e da exploração de
gangues que se dedicam, entre outros negócios,
ao tráfico humano. Tudo, ou quase, transmitido
em direto nos media com os comentários, mais
ou menos sensatos e fundamentados, de toda
a espécie de analistas.
A tudo isto acresce o terror lançado, nos últimos meses em particular em França, por fanáticos extremistas oriundos coincidentemente
dos territórios em conflito. Ora, o espetáculo
que hora a hora nos entra nas nossas casas tem
levado, no entanto, uns quantos levianamente
a abraçarem a ideia simplista, para não qualificar de outro modo, de que em cada refugiado
está disfarçado um terrorista. Daí a atear um
fogo é um instante…
O mundo, mais do que a Europa, vê-se assim confrontado com duas realidades que,
muito pontualmente, poderão ter algum ponto
de contato, mas que devem ser vistas e ter respostas diferenciadas de todos nós. É o que se
exige, no mínimo, a cada um de nós.
Um Bom Natal e um Próspero 2016.

publicidade

Tel: 295 213 007

Fax: 295 217 006

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

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

Vila

Pag. 21

Contributo dos Sebastianenses
Jornal da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião

Félix Rodrigues,
Professor

N.º 8 » outubro/dezembro 2015

Tempos
arriscados

Vivemos tempos conturbados, relacionamentos conturbados e mais uma divisão histórica entre o ocidente e o médio-oriente.
Há sempre um momento que marca o início
de um evento, de um acontecimento ou de um
facto histórico. Os ataques de Paris, no coração
da Europa, são um momento, que marcam inequivocamente uma mudança: Uma mudança
de comportamentos, uma mudança de pensamento, uma mudança de política ou uma mudança de conceitos.
A grande capacidade de organização de terroristas árabes e a sua abnegação pela própria
vida, em nome de Deus, ou de uma causa política, como o combate a infiéis ou a criação de
um novo estado, já não é uma novidade. Já o tínhamos presenciado o ataque às Torres Gémeas
em 2001, na matança de Atocha em 2004, nos
atentados de Londres em 2005 e no massacre de
Charlie Hebdo em Paris a 7 de janeiro de 2015.
Então o que há de diferente nos ataques a
Paris em novembro de 2015?
1º - O pequeno desfasamento temporal entre o último ataque terrorista em França (Charlie Hebdo) e este que ocorre agora, também em
Paris. Trata-se de um intervalo de tempo tão
curto que não dá para sarar feridas ou esquecer
a tragédia anterior, até pelo contrário, amplifica-a, dando-lhes uma projeção social e bélica
de contornos imprevisíveis.
2º- Revelam que os radicais islâmicos são
persistentes, resistentes, cada vez mais organizados e cada vez mais dissimulados. Tornam
claro que o fundamentalismo islâmico é uma
ideologia política e religiosa que supostamente sustenta o Islão. Não é apenas uma religião,
mas um sistema que também governa os imperativos políticos, económicos, culturais e sociais
do estado, quebrando o paradigma de estados
laicos, comuns na Europa.
3º- Revelam que o conceito de Estado, neste

Agostinho Simões

Todos gostamos do Natal
Mas não nos leva a pensar
Que fazemos tanto mal
Às vezes sem precisar
Que o nosso amor não é igual
Ao que Jesus tem para nos dar

momento não tem forçosamente uma base territorial, sendo claramente virtual, onde muitos
indivíduos podem ter “dupla ou tripla nacionalidade”: uma territorial e uma ou mais “nacionalidades virtuais”. Só assim se explica que os
ataques de Paris tenham sido perpetuados por
“cidadãos franceses”. Se tentarmos explicar as
origens genéticas dos indivíduos que levaram
a cabo esses ataques, e a partir delas tentar extrapolar a sua nacionalidade, chegamos a paradoxos.
Tomemos como exemplo o hipotético “terrorista português”. Era filho de pai de naturalidade argelina e mãe de naturalidade portuguesa. Tinha nascido em França, o que significa que
a sua naturalidade era francesa. A mãe, pelo
que consta, emigrou com os pais para França
ainda criança. A mãe, só poderia ser, culturalmente francesa, tendo ou não assimilado os
valores dominantes da sociedade francesa. Se
não os assimilou, é porque a sociedade francesa
o permitiu.
E o pai?
A Argélia foi em 1830 invadida pela França
que só lhe concedeu a independência em 1962.
Por umas contas simples, o pai provavelmente seria francês, vivendo há imensos anos em França.
Não são adequadas as análises genealógicas, para justificar o que aconteceu em Paris,
porque produzirão claros paradoxos. Os atentados de Paris descobriram novos paradoxos
sociais.
4º - Revelaram a internacionalização do terrorismo fundamentalista islâmico. A célula terrorista estava num país (Bélgica) e os ataques
ocorrem noutro (França). Tal facto faz com que
os atentados visem claramente a Europa e não
particularmente França. Foram dois os países a
fechar fronteiras: França e Bélgica. Dependendo
do tempo que essas fronteiras fiquem fechadas,
se num curto prazo, se num longo prazo, tal
Natal de amor e de luz
Que só podemos louvar
Em oração ao bom Jesus
Para ele nos ajudar
A arrastar a nossa cruz
Que a vida tem para nos dar

Jesus Cristo nasceu outrora
Para livrar o povo do mal
E para estar connosco agora
Por ser nosso amigo leal
Por isso abençoada a hora
Que veio ao mundo o Natal

O Natal não é sofrimento
Que nos dá desarmonia
O Natal é um momento
Que nos trás muita alegria
Porque é festejar o nascimento
Do filho da Virgem Maria

Natal de amor e de luz
Que só podemos louvar
Em oração ao bom Jesus
Para ele nos ajudar
A arrastar a nossa cruz
Que a vida tem para nos dar

Termino fugindo do mal
Mas ao mesmo tempo vos louvo
Com meu amor que é um sinal
Que tenho para dar ao povo
Vos desejando um Bom Natal
E um Feliz Ano Novo
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terá implicações inequívocas no Espaço Shengen. Os ataques de Paris terão deste modo um
impacto na liberdade de todos e cada um dos
europeus.
5º- O primeiro governante a afirmar que se
tratou de um ataque de fundamentalistas islâmicos foi Barack Obama e não François Hollande. Isso significa que os americanos estão muito
mais informados das atividades terroristas na
Europa do que a própria Europa. Uma consequência óbvia desta constatação é que haverá
uma alteração da lógica de defesa e segurança
europeia, com impactos económicos claros sobre cada um dos europeus.
Quando é o FBI a informar, Londres, Roma,
Milão e o Vaticano que estão debaixo da mira
terrorista e que devem aumentar o seu nível
de segurança, e a Europa, não tem esse tipo de
informação ou de decisão, demonstra de modo
muito claro as fragilidades europeias em termos
de segurança.
6º- Perante uma crise migratória, também
ela histórica, e verificamos que ainda há uma
tendência global na Europa de julgar o todo
por uma das suas partes, as tragédias humanas
serão potenciadas.
7º- A reação de França aos ataques de Paris
foi uma declaração de Guerra clara ao “Estado
Islâmico”, sendo também uma declaração de
intervenção bélica, no mínimo na Síria e no
Iraque, podendo vir a estender-se à Jordânia,
Palestina, Líbano e Sul da Turquia, mas também
a qualquer outro território, inclusivamente europeu, onde possam existir células terroristas.
Essa declaração de guerra é deveras complexa.
8º- As declarações de Vladimir Putin descobrem as inconsistências do G20 e mostram
a determinação da Rússia em entrar na guerra declarada pela França, a par, das intenções
dos Estados Unidos da América. Pela primeira
vez em muitos anos há duas grandes potencias
mundiais que se juntam para atingir o mesmo
objetivo pela via militar. A probabilidade de
algo correr mal, não é reduzida.
Pelo que se acaba de enumerar, os ataques
de Paris, não foram apenas tragédias, mas um
claro início de uma grande mudança “histórica”, não forçosamente positiva, na Europa e no
Mundo.

Vida na

Contributo dos Sebastianenses
N.º 8 » outubro/dezembro 2015

Jornal da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião

Uma Carta Crítica e Oportuna
António Neves Leal,
Professor
Num país em que é quase proibído enaltecer
e estimular quem realiza obras benéficas para a
sociedade, sabe bem receber notícias favoráveis e de apreço. Especialmente, quando vêm
de gente, como o Pe. Manuel Garcia da Silveira,
que tem grandes responsabilidades firmadas e
créditos socioculturais reconhecidos. Por falta
de espaço, cito apenas algumas passagens da
sua longa missiva, datada de 28 de Agosto, dia
de Santo Agostinho, do corrente ano de 2015.
(...) Esta carta, portanto, é a última até ao
nosso próximo encontro. Queria nela abordar
o tema do teu magnífico livro sobre a VirgemMártir Maria Vieira, que tiveste a coragem e até
a ousadia em publicar, agora nesta 3ª edição
mais amadurecido e ampliado.
(...) Quando visitei a tua casa, no Arrabalde,
com todo aquele cenário a cheirar a campo,
erva fresca com vagido de vacas, fiquei encantado com tudo, pois nunca havia passado por
aquele espaço : o cuidado nos arranjos exteriores, e tudo o mais envolvendo a paisagem
rústica, fez-me sentir uma perfeita sintonia com
o espírito que naquele espaço se respira, transportando-nos para espaços distantes e indecifráveis que só o espírito pode captar, e tudo
em consonância com as duas grandes virtudes,
que pairam naquele ambiente e que tu tão habilmente expressas nessas páginas: a pureza
duma adolescente mais o odor de santidade
daquela menina. Bem haja.
(...) Volvidos que são já 75 anos, tudo de per-

meio com quatro Bispos nesta diocese e dezenas de padres que passaram pela Matriz de
S. Sebastião, choca verificar este “silêncio”, este
desinteresse. Pior ainda, presentemente com a
agravante e coincidência de termos dois sacerdotes dos Açores prestando serviço na Secretaria de Estado, sendo um deles “Oficial da Congregação para a Causa dos Santos”. E chegou
a ser Pároco dessa Paróquia... parece íncrivel!
Graças a Deus que a única voz altissonante foi
a tua. Bem haja!
Deus fala de muitos modos e mediante diversas tipologias humanas. Foi assim em tempos idos, nos primeiros séculos em que o o
povo unido e conduzido pelo” sentire cum ecclesia”, captava a acção do Espírito Santo, que
Deus derrama onde quer, e então aclamava a
presença da santidade neste ou naquele varão
ilustre da igreja e ao Papa apenas reservava-se o
placet final. Mas era o povo de Deus que funcionava. Meu caro António, eu creio neste mistério,
na presença inaudita deste sentir e viver a fé
cristã, pois foi assim que Jesus viveu e ensinou.
(...) Volto a repetir: o arranjo urbanístico que

se respira no Arrabalde, único no seu género,
a beleza das relvas, o primor e asseio de tudo,
preconiza o triunfo da vitória final do bem sobre o mal.
Desculpa-me de ser tão longo e quiçá fastidioso. Mas queria exprimir este meu pensar e
podes gravá-lo no teu coração. Esta batalha é
dura e Deus só dá grandes batalhas a grandes
guerreiros. Assim, estou contigo e partilho da
tua mágoa face à indiferença da diocese, esta
hierarquia sem dinâmica onde pululam oportunistas que só pensam no carreirismo eclesiástico com miras promocionais, esquecendo que o
Reino de Deus é dos simples, dos sem voz, dos
últimos, dos pequenos e esquecidos dos sistemas.
Para esclarecimento deste tema poderá o
leitor ver o que publico nos dois últimos capítulos da 3ª edição de Maria Vieira Mártir dos Açores, saída este ano.
E por agora, só me resta desejar a todos os
leitores e a quantos contribuem para a continuação do jornal Vida na Vila, votos de um Feliz
Natal e Novo Ano muito próspero para todos.

A vila no tempo
No final de cada ano, é usual as empresas,
instituições sociais e pessoas fazerem contas à
vida. No caso de S. Sebastião, muito havia a inscrever na coluna dos activos, isto é, do que se
ganhou nos 12 meses passados. Por se tratar de
um ano em que o ambiente está na berra, com
a importantíssima conferência mundial sobre
problemas climáticos, realizada em Paris, e com
uma encíclica do Papa Francisco, vou cingir-me
a esse tema.
Por mim, e a nível de proximidade, daria
desde já louvor com distinção à obra de construção e reparação dos muros da estrada da
Salga ao Farol das Contendas, e da Canada do
Sargo até à Maria Vieira. O seu estado calamitoso era uma nódoa, que manchava a reputação
da Vila e constituía perigo para os transeuntes,
mormente os devotos que se dirigiam à noite
ao local do «santuário».
Desde a sua inauguração há 57 anos, que o
troço vindo do farol até ao Arrabalde não tinha
sofrido obras de beneficiação, o que comprova

Vila

Acerca de balanços

o longo período de incúria e desleixo da Câmara
Municipal de Angra e da Junta de Freguesia de
S. Sebastião. Felizmente, em boa hora as duas
dinâmicas e criativas instituições, responsáveis
hoje por tal rede viária, puseram termo a essa
situação vergonhosa.
Com regularidade, presenciamos outros trabalhos de limpeza e fiscalização em diversos caminhos . Isto dá-nos uma melhor qualidade de
vida e constitui um cartão de visita para quem

por aqui passa, como se pode ver pela carta que
se publica em anexo.
Espera-se que a próxima etapa seja a eletrificação do caminho, que dá acesso ao lugar de
frequente peregrinação popular. Recordo que
nos idos de 1986, foi aprovado o referido melhoramento, por unanimidade, conforme consta da
moção por mim apresentada, na qualidade de
membro da Assembleia Municipal de Angra do
Heroísmo eleito pelo P.S. Espera-se que, após 30
anos, não seja preciso esperar ainda mais tempo. Foi pena não se ter conseguido fazer essa
obra neste ano, como se chegou a pensar em
órgãos da paróquia sebastianense.
Outro melhoramento a merecer aplauso foi
o fim do parque de campismo dos Salgueiros,
que não tinha condições mínimas de higiene e
era um grave obstáculo para o estacionamento
e trânsito automóvel. Por tais anomalias, a sua
zona balnear, há cerca de 20 anos, foi despromovida, perdendo a bandeira azul, apesar da
água de excelente qualidade.
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Raquel Silva
Presidente da Assembleia de Freguesia
da Vila de São Sebastião
Caros Sebastianenses,

confiança no futuro.
Desejo a todos que neste Natal aprendam
que viver é uma experiência única, belíssima,
mas brevíssima. E, por saber que a vida passa
tão rápido, sintamos necessidade de compreender as limitações e aproveitar cada lágrima,
sorriso, sucesso e fracasso como uma oportunidade preciosa de crescer.
Aprendam que a vida sem amor é um livro
sem letras, uma primavera sem flores, uma pin-

tura sem cores. Aprendam que o amor acalma a
emoção, tranquiliza o pensamento, incendeia a
motivação, rompe obstáculos intransponíveis e
faz da vida uma agradável aventura, sem tédio,
angústia ou solidão.
Que o menino nascido na manjedoura seja
para todos nós o exemplo que a vida é o maior
espetáculo no teatro da existência.
Formulo os votos sinceros de um Santo e Feliz Natal e um próspero Ano de 2016.

Redes piscatórias e latas de atum: o milagre
das redes com Simão Pedro.
E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra;
e, assentando-se, ensinava do barco a multidão.
E, quando acabou de falar, disse a Simão:
Faz-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para
pescar.
E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos; mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede.
E, fazendo assim, colheram uma grande

quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede.
E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar.

Voltamos a viver mais uma Festa, com a alegria própria desta época, em que esquecemos
os problemas do dia-a-dia, e em família e com
os amigos festejamos o Natal e preparamos a
chegada do novo ano.
Esta é uma época que além dos festejos,
deve igualmente propiciar momentos de reflexão.
Tempo de coragem, para esquecer, por breves momentos, as dificuldades, olhando para os
valores e dando relevo às coisas que realmente
importam.
Julgo que hoje, mais do que nunca, a nossa
sociedade precisa de um renovado espírito de
caridade e solidariedade. Através de atos simples podemos melhorar a vida do nosso próximo, da nossa freguesia, da nossa cidade e das
nossas ilhas. Ao fazê-lo estaremos a contribuir
para uma sociedade melhor e mais justa.
Nesta quadra natalícia, quero transmitir a
todos os Sebastianenses residentes, emigrados
e imigrados uma mensagem de esperança e de

Padre Domingos Graça
Pároco da Vila de São Sebastião
- Esta imagem transmite-nos vários momentos da vida de Jesus:
Pia Batismal: quando Jesus foi batizado por
João Baptista no Rio Jordão.
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(Lucas 5:3-7)
Em suma: os peixes somos nós, os Pescadores de Homens são os padres e deveria ser
também uma das nossas funções como cristãos
ativos.
- A rede material é para apanhar peixe. A Pia
Batismal para nos tornar cristãos.

Vida na

