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Solidariedade Social
O projeto da Loja Solidária está em
funcionamento desde Janeiro do corrente ano e
tem sido bastante acarinhado pela população,
com a doação de vários artigos, desde roupa ao
calçado. A Loja está aberta todos os dias,
podendo as entregas serem efetuadas junto da
Junta de Freguesia.
A Sopa Solidária, a funcionar desde Fevereiro
passado, tem servido as famílias mais
carenciadas da freguesia e desde já,
agradecemos a todos aqueles que de uma forma
ou de outra ajudam neste projeto, desde a
entrega de produtos hortícolas até ao grupo de
trabalho que semanalmente está encarregue da
confeção da sopa.

Curso de Inglês
Entre 17 de Fevereiro e 25 de Março a Junta de
Freguesia do Livramento promoveu um Curso de
Inglês de Nível 0 que contou com presença de 15
inscritos. Este curso de iniciação à língua inglesa
decorreu em parceria com a COMPETIR, uma
empresa de formação, que foi responsável por
todos os conteúdos abordados. A empatia entre
a formadora Carolina Cordeiro e os formandos
proporcionou um ambiente de aprendizagem
onde a integração de noções básicas foi sempre
uma constante. No final do curso a opinião dos
participantes foi unânime no sentido de que a
Junta deve continuar a desenvolver ações como
esta. Tendo em consideração a quantidade de
pessoas interessadas nesta formação e,
querendo a Junta dar continuidade ao seu
trabalho na área da educação, mais atividades
serão desenvolvidas com este intuito.

Gente da nossa terra - Livramento FC
Nesta edição do jornal, decidimos dedicar esta rubrica
ao Livramento FC, que comemorou o título de
campeão de futsal do Inatel, época 2013/2014, no
passado mês de Abril. Sendo que as imagens valem
mais que mil palavras, aqui ficam algumas fotos dos
nossos campeões. Parabéns Livramento FC.
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Casa do Povo do Livramento

E@COMUNIDADE

A Casa do Povo do Livramento tem o prazer de
convidar toda a comunidade livramentense para
a tomada de posse dos orgãos sociais eleitos,
sendo a Presidente, Teresa Machado, o
Presidente da Assembleia Geral, Dr. Pedro
Gomes e o Presidente do Conselho Fiscal,
António Soares. A
mesma terá lugar no
Complexo
Sociocultural
do
Livramento no dia 3 de
Julho, quinta-feira, a
partir
das
20:30,
presidida pela Sra.
Secretária Regional da
Solidariedade Social,
Dra. Piedade Lalanda.

É com grande satisfação que a Junta de Freguesia
anuncia a abertura, para muito breve, da Sala
E@COMUNIDADE, ou seja, sala de Tecnologia da
Informação para a Comunidade, situada na Sede
da Junta, destinada à população do Livramento.
Esta será dotada de 4 computadores, todos eles
com
acesso
à
internet,
e
1
impressora. A sala
estará disponível a
qualquer
pessoa
que queira utilizar
os computadores
para fins lúdicos, de
forma gratuita.

Biblioteca (Sr. Barbosa)

Dia da Comunidade

O pelouro da Educação tem previstas várias
iniciativas. Neste âmbito está a ser criada uma
biblioteca, e pede-se à população que tenha
livros aos quais já não dê uso (incluindo manuais
escolares), os doe à Junta de Freguesia de modo
a juntar aos livros já existentes, e no caso dos
manuais escolares a ideia é que haja um
intercâmbio destes mesmos livros entre as
crianças, de modo a que não tenham de comprar
novos manuais escolares. Está previsto também
haver um apoio escolar, gratuito, às disciplinas
do 1º ciclo. Haverá também ainda, uma
formação em Iniciação ao Estudo da Leitura e
Escrita destinada a todas as idades. Esta ação
será gratuita e tem o horário previsto de 2ª a 6ª
das 15H às 18H. As inscrições podem ser feitas
na Junta de Freguesia.

No próximo dia 6 de Julho comemorar-se-á o Dia
da Comunidade. Este ano o convívio realizar-se-á
nas Furnas, junto à lagoa, como já o foi em anos
anteriores. Quem não tiver transporte, pode ir
de autocarro que partirá do Livramento, junto ao
Largo do Coreto, com rumo à Lagoa das Furnas
às 09:00H. O preço de cada bilhete é de €5 por
adulto e de €2,50 por criança. Haverá missa
campal, diversas atividades, tal como jogos,
karaoke,
etc.,
música e muito
convívio entre os
demais.
Venha
participar na festa
da
sua
comunidade!
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Grupo Folclore Infantil do Livramento
Já conheces? Então vem experimentar! Ensaiamos
todos os Sábados na Casa do Povo do Livramento
entre as 14:00H e as 15:00H. Transporte assegurado
pelo Grupo a moradores no Livramento, S. Roque e
Lagoa. Para crianças entre os 5 e os 13 anos.
Objetivos:
- Ocupação dos tempos livres (o grupo representa
em público trajados, realiza atividades recreativas,
desloca-se em viagens, etc.);
- Estimulação e desenvolvimento pessoal (aquisição
conhecimentos, de conceitos de ritmo, de
coordenação, de concentração, de auto-estima, de
socialização, etc.).
Para mais informações contate-nos através do n.º 918621033 ou através do correio eletrónico:
rfcplivramento@gmail.com

Dia do Romeiro

Requalificação da Praia do Pópulo

No passado dia 4 de maio, cerca de 100 romeiros
acompanhados
de
alguns
familiares
confraternizaram na nossa Freguesia. Esta foi a
terceira vez que o Livramento foi o local
escolhido para acolher este dia, que contou
ainda com a celebração eucarística e com uma
tarde de animação com a atuação do grupo de
teatro “Papel de Parede”, o Rancho Folclore
Infantil do Livramento e das “Evangelinas”.

As obras de requalificação do parque de
estacionamento da praia do Pópulo já se
encontram concluídas. Os transeuntes e
moradores daquela zona, ficam assim
beneficiados, principalmente no verão, uma
época em que há uma maior procura daquela
magnífica
zona
balnear,
provida de
bandeira
azul.

Lançamento do livro “Poesia Intelectual 2”
No passado dia 18 de maio, teve lugar na sede da
Junta de Freguesia o lançamento do livro,
intitulado de “Poesia Intelectual 2”, da autoria de
António José Cabral de Melo, cidadão nascido e
residente no Livramento, o qual foi apresentado
pelo Presidente
da Assembleia
de Freguesia de
Livramento, Dr.
Pedro Gomes.
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Zumba Solidária

Dia Mundial da Criança

O dia da Liberdade (25 de Abril) foi comemorado
no Livramento com uma aula de Zumba Solidária
ao ar livre. O evento teve lugar no Largo do
Coreto e contou com a participação de dezenas
de pessoas. Para participar, cada pessoa só
precisava de levar um bem alimentício para a
ajuda da confeção semanal da sopa solidária.
Esta foi uma iniciativa do grupo de jovens Véritas
com o intuito de colaborar com a Solidariedade
Social da Junta de Freguesia.

Foi no passado dia 31 de Maio que o pelouro da
Juventude da Junta de Freguesia, comemorou o
dia mundial da criança, no largo do coreto. Esta
foi uma iniciativa que contou com muita adesão
quer por parte das crianças, quer por parte dos
pais. Entre as mais diversas atividades, os
participantes puderem contar com pinturas
faciais, balões, pula-pula, matraquilhos, futebol,
atuação do Rancho Folclórico Infantil do
Livramento e do grupo de dança “I Wanna Dance
Pop”, etc. Foi uma tarde bem passada, com
grande convívio e divertimento. Certamente,
esta será uma iniciativa a repetir no próximo
ano!

Dia do Trabalhador
No dia do trabalhador, a população do
Livramento não deixou incólume a já antiga
tradição dos “maios”. Uma tradição que tem-se
vindo a perder um pouco por toda a ilha, mas
que vai subsistindo aqui e ali. Esperemos que
para 2015 vejamos mais “maios” espalhados
pela nossa Freguesia.

Desfile de Moda
No passado dia 10 de Maio, teve lugar no largo
do coreto do Livramento um desfile de moda da
loja “Quatro Estações”, que apresentou a sua
coleção primavera/verão, tanto para rapaz como
para rapariga. O desfile contou ainda com a
participação do grupo de dança “I Wanna Dance
Pop”.

