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Gente da Nossa Terra - Sr. Leonardo Oliveira
A obra do Triato do Espírito Santo do Bairro de
Santo António no Livramento, foi inaugurada
no passado dia 12 de Junho. Esta obra teve o
seu início em Outubro de 2014, sendo o seu
grande responsável o Sr. Leonardo Oliveira dos
Santos que contou com os seus colaboradores.
O Sr. Leonardo abraçou este projeto desde os
seus primórdios e dedicou-se durante 9 meses
à execução e conclusão do mesmo. Foi uma
obra feita com muito trabalho, muita
dedicação e sobretudo muita paixão, naquele
que é um Triato “diferente” de qualquer outro
que se tenha construído. O Rosto do Livramento, faz aqui a sua homenagem ao Sr. Leonardo,
agradecendo assim a sua contribuição de um modo particular para o Bairro de Santo António
e em geral para a Freguesia do Livramento. Conjuntamente com o Sr. Luís Alves, já falecido,
foram sem dúvida os grandes impulsionadores desta magnífica obra. Um bem-haja.
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Inauguração do Triato do Espírito Santo do Bairro de Santo António
Foi inaugurado no passado dia 12 de Junho o
Triato do Espírito Santo do Bairro de Santo
António pelo Presidente da Câmara Municipal
de Ponta Delgada, Dr. José Manuel Bolieiro
que apelou à preservação do património e ao
sentimento de pertença por parte da
população. A obra é da responsabilidade da
Autarquia e foi realizada através da Divisão de
Apoio
à
Coesão
Territorial
e
ao
Desenvolvimento. Foi também feita uma
homenagem ao mordomo, Leonardo Oliveira
dos Santos e aos seus colaboradores, bem como uma homenagem sentida, ao entretanto
falecido, Luís Alberto Couto Alves que foi um grande impulsionador da construção do Triato
do Espírito Santo do Bairro de Santo António na Freguesia do Livramento.
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Sessão Promoção da Saúde - ”A Doença Oncológica”

Festas do Espírito Santo

O GPIC em colaboração com a Delegação de S. Miguel do Núcleo Regional dos Açores Liga
Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) e a Unidade de Saúde do Livramento realizou no
Complexo Sociocultural do Livramento no dia 19 de Maio, uma ação de promoção da saúde
subordinada ao tema “A Doença Oncológica”. Com o objetivo de sensibilizar a comunidade
para a importância da adoção de estilos de vida saudáveis como forma de prevenção do
cancro; Agradecemos a disponibilidade da Delegação de S. Miguel do Núcleo Regional dos
Açores Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) e da Unidade de Saúde do Livramento em
colaborar connosco bem como o constante apoio da Junta de Freguesia do
Livramento. Gratos pela vossa presença!

As XII Grandes Festas do Espírito Santo em Ponta Delgada acontecem este ano entre 9 e 12 de Julho,
sendo os pontos mais altos das festividades no dia 11, a realização da distribuição das sopas e do
cortejo etnográfico, e no dia 12, a tradicional Coroação pelas principais artérias da cidade. As Festas do
Divino Espírito Santo, para além de ser um grande
cartaz turístico para a cidade de Ponta Delgada em
particular e dos Açores em geral, representa a
vontade da Câmara Municipal em perpetuar um
culto secular e uma manifestação religiosa que
marca os açorianos um pouco por todo o mundo.
Convida-se a população do Livramento a participar
nestas Grandes Festas a representar a Freguesia do
Livramento.

Dia Mundial da Criança

Campanha Regresso às Aulas 2015/2016
Mais um ano letivo que termina com outro já à porta. Novamente o Gabinete de Psicologia e
Intervenção Comunitária levará a cabo a Campanha Regresso às Aulas com o objectivo de
angariar material escolar para as nossas crianças pretendendo minimizar as dificuldades que
as famílias atravessam. No final do ano letivo algumas crianças ainda têm material em boas
condições e terão oportunidade de renová-lo em Setembro enquanto outras não o
conseguem fazer. Deste modo poderão doar este material a quem dele necessita. A
população poderá doar: cadernos, canetas, lápis, borrachas, mochilas, etc. Contribua com a
doação de material escolar e desportivo essencial para o desenvolvimento de um ano letivo
sorridente. Dê um novo rumo ao seu
material que ainda é útil para as
nossas crianças. As doações poderão
ser deixadas na sede da Junta de
Freguesia do Livramento. Ao longo
dos próximos meses o GPIC irá
reforçar a campanha através dos
diversos meios existentes. Um Futuro
melhor escreve-se com Solidariedade!
Enquanto isso umas Boas Férias aos
meninos e meninas do Livramento.

No passado dia 6 de Junho comemorou-se
o Dia Mundial da Criança na nossa
Freguesia. A organização esteve a cargo da
Junta de Freguesia do Livramento e da Casa
do Povo. Esta foi uma festa repleta de
alegria e animação, com pula-pulas,
pinturas faciais, gelados, e este ano com a
participação
do
projeto
“Histórias
Requinhas”.

Dia da Comunidade
No próximo dia 25 de Julho comemora-se o Dia
da Comunidade. Este ano o convívio realiza-se
no Largo do Coreto, no Livramento, onde haverá
diversas atividades, tal como jogos, karaoke,
música, teatro, zumba, folclore, pula-pula e
muito convívio entre os demais. O ponto alto do
dia será às 19:00 com a Eucaristia de Ordenação
de Gil Silva a Padre. Venha participar na festa da
sua comunidade!

Grupo Folclórico Infantil
O Grupo Folclórico Infantil do Livramento
realizou, de 19 a 21 de Junho, uma viagem
de barco à ilha de Santa Maria. Esta viagem
deu oportunidade às crianças de
conhecerem outra ilha do arquipélago e
suas culturas. Foi também um modo de
incentivar as crianças a desenvolveram
capacidades de socialização, sentido de
responsabilidade e independência. Ficaram
alojados na escola básica e secundária de
Vila do Porto e tiveram oportunidade de
visitar a baía de São Lourenço, praia
Formosa, museu Dalberto Pombo e o
centro da Vila do Porto. Atuaram ainda nas
festas de São João e viram atuar grupos
locais.

