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Rancho Folclórico da Casa do Povo do Livramento
O Rancho Folclórico da Casa do Povo do Livramento realizou uma viagem de intercâmbio a Seia, mais
propriamente à Vila de São Romão, com o Rancho Folclórico “Os Pastores de São Romão”, entre os
dias 17 e 21 de Julho. Com a participação no Festival Internacional de Folclore de São Romão e com
algumas atuações de solidariedade em lares de
idosos, o Rancho Folclórico da Casa do Povo do
Livramento elevou o nome do Livramento e dos
Açores em geral, ao dar a conhecer mais um pouco
da cultura Açoriana através do tão tradicional
Folclore, não só a nível nacional, mas também
internacional. Já no próximo dia 6 de Setembro a
população Açoriana em geral e a Livramentense em
particular, terá o prazer de assistir ao XVI Festival de
Folclore do Livramento que contará com a
participação do Rancho Folclórico “Os Pastores de
São Romão”.

Evento Praia do Pópulo
No passado dia 23 de Agosto, a Praia do Pópulo do Livramento acolheu uma Feira de Artesanato. Foi
uma iniciativa inédita que contou com várias atividades ao longo do dia, tais como workshops com
artesãos, aula de zumba, peddy paper, atuação do Rancho Folclórico da
Casa do Povo do Livramento e ainda muita diversão. Foram muitos os que
se deslocaram àquele local e que puderam usufruir
de um dia de praia, no mínimo, diferente.

Gente da nossa terra - Sr. André Pacheco
André Vaz Pacheco do Canto e Castro viveu quase toda a sua vida nesta nossa Freguesia do
Livramento. E foi uma vida longa, até aos 92 anos, que completou no dia 7 de Junho os 100 anos do
seu nascimento. Casado com Minnie Newton da Fonseca, André Pacheco, como era conhecido, era
muito jovial e bem-disposto, pessoa bem conhecida na Freguesia. Mudou-se para o Pópulo com a
família nos princípios dos anos 60 do século passado, após ter atualizado e melhorado a casa que
herdou dos pais, uma antiga casa de veraneio, como acontecia com muitas das casas existentes nessa
zona. Foi oficial da Marinha Mercante até ao início dos anos 50. Navegou nos mares dos Açores e do
norte da Europa e durante a 2ª Guerra Mundial fez a ligação entre este continente e a América do
Norte. Posteriormente, e por doença e morte de seu pai, teve que deixar a marinha mercante e
assumir os negócios da casa comercial da família, dedicada à importação e venda de mercadorias e
bens, a par do negócio de abastecimento de navios. Devido ao seu espírito empreendedor e às suas
qualidades de trabalho e abnegação, conseguiu ter muito êxito na vida profissional, tendo
desenvolvido bastante os respetivos negócios. De espírito simpático e brincalhão, e sempre
acompanhado do seu papillon, granjeou muitas amizades, sendo por isso muito conhecido e popular.
Juntamente com a mulher, Minnie, foram participantes ativos na vida cívica da Freguesia e da
Paróquia.
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Um Psicólogo pode ajudar
Em Janeiro de 2014 a
Junta de Freguesia de
Livramento
disponibilizou
à
Comunidade o Gabinete
de
Psicologia
e
Intervenção
Comunitária
(GPIC),
onde já foram atendidas dezenas de cidadãos.
Para procurar a ajuda do GPIC não é necessário
ter um "problema". Os Psicólogos procuram
compreender e melhorar o funcionamento das
pessoas, dos seus pensamentos, sentimentos e
comportamentos. Um Psicólogo pode ajudar
quando queremos construir uma boa autoestima, alterar traços e características
psicológicas em nós próprios ou simplesmente
conhecermo-nos melhor. Ou quando temos um
sentimento geral de que algo não está bem e
queremos descobrir e criar significado para as
nossas vidas. É claro que um Psicólogo também
pode ajudar a resolver perturbações da saúde
mental, como a depressão, a ansiedade, os
problemas relacionados com o stress, os
problemas nas relações com os outros, as
adições ou as perturbações mentais graves. De
um Psicólogo podemos esperar que nos respeite
e nos proporcione um ambiente de privacidade
para explorarmos os nossos problemas e
sentimentos, de forma mais clara e flexível e
resolver as nossas dificuldades.
Encontre uma Saída! (OPP, 2014)
Contacte-nos:
296 642 072
gpic.freglivramento@gmail.com
https://www.facebook.com/gpiclivramento

Casa do Povo do Livramento
A Casa do Povo do Livramento elegeu no passado
dia 3 de Julho, os novos órgãos sociais desta
instituição com quase 75 anos de história, sendo
estes presididos, na Direção por Teresa
Machado, na Assembleia Geral pelo Dr. Pedro
Gomes e no Concelho Fiscal por António Soares.
A equipa é constituída por gente jovem,
dinâmica e capaz que tem como objetivo
implementar novas ideias para dinamizar a
Freguesia em prol de toda a comunidade
Livramentense, continuando a desenvolver
atividades e apoiando o Rancho Folclórico da
Casa do Povo do Livramento, o Grupo Folclórico
Infantil do Livramento, o Grupo de Teatro “Papel
de Parede”, o Grupo de Futebol “Livramento
Futebol Clube”, bem como serviços prestados,
sendo estes a Sala de Convívio para Idosos e a
organização de passeios anuais a vários pontos
da ilha.

Festas Nossa Senhora do Livramento
As Festas em honra da Padroeira da Freguesia
realizam-se este ano entre os dias 6 e 15 de
Setembro. O Festival de Folclore, o cortejo
etnográfico, o dia das sopas (dia de Nossa
Senhora), a Missa e Procissão, são apenas alguns
exemplos do vasto programa criado pela
Comissão de Festas para este ano.
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Dia da Comunidade
O dia da Comunidade Livramentense realizou-se este ano na Lagoa das Furnas no passado dia 6 de
Julho, e contou com a participação de muita da gente do Livramento. Um convívio diferente que se
realiza todos os anos de modo a proporcionar aos convivas um agradável dia em que todos participam
na festa. Foi celebrada uma missa campal da parte da manhã, ao que se seguiu ao almoço. Ao início da
tarde deu-se enceto a momentos musicais, arrematações, jogos tradicionais e muita diversão. Um dia
sem dúvida diferente, por quem lá passa, que não deixa ninguém indiferente e que se deseja que para
o ano conte ainda com mais participantes, pois todos são bem-vindos.

Orçamento Participativo
No dia 4 de Junho, teve lugar no Complexo Sócio Cultural do Livramento, a discussão do Orçamento
Participativo relativo à Freguesia de Livramento e São Roque, do munícipe de Ponta Delgada. Daí
saíram 2 propostas que serão agora submetidas em plenário no mês de Outubro. Esta foi uma
oportunidade que a população teve em poder expressar as suas ideias para serem implementadas no
concelho de Ponta Delgada. De referir ainda que as 3 propostas que saírem vencedoras em Outubro,
terão um orçamento da Câmara de €100.000,00 cada.
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Inauguração de Sala Informática (TIC)
No passado dia 5 de Julho, deu-se a inauguração de um espaço TIC na Freguesia do Livramento,
localizado na Casa Paroquial. Uma iniciativa da Associação Mente Livre com a cooperação do Governo
Regional e da Paróquia local. O espaço TIC disponibiliza 4 computadores com acesso à internet, assim
como diversos serviços de impressão e encadernação, disponíveis para a população em geral. O
horário de funcionamento é de segunda a sexta das 09:00H às 12:30H e das 13:30H às 18:00H com
exceção da sexta-feira que encerra às 17:00H. Como foi noticiado na última edição deste jornal, a Junta
de Freguesia pretendia abrir um espaço do mesmo
género, denominado E@Comunidade destinado à
população. Uma vez que já existe um espaço TIC, a
Junta achou por bem não avançar com o seu
projeto, pois não faria sentido haver 2 espaços
destinados ao mesmo fim na Freguesia, e assim
canalizar a verba para outras prioridades de maior
necessidade.

Site da Junta de Freguesia

Atualmente o portal na Internet da Junta de
Freguesia
(www.livramento.net)
está
desatualizado. Situação esta que a Junta quer
mudar o mais rápido possível. Esta, está a
trabalhar na atualização gradual da referida
página. Com isto a Junta pretende que qualquer
pessoa possa aceder ao portal para consultar as
diversas informações lá disponibilizadas,
inclusive, terem acesso a este jornal em formato
digital. De referir ainda que todas a informações/
eventos da nossa Freguesia podem ser
consultadas na página do facebook acedendo a:
Livramento,São Miguel,Açores.

Solidariedade Social
A distribuição da Sopa Solidária vai sofrer uma
breve interrupção que compreende as 6ªs feiras,
dia 5 e 12 de Setembro, coincidindo com as
Festas da Padroeira, por conveniência do espaço.
As mesmas voltarão a ser distribuídas, na 6ª feira
seguinte, dia 19 de Setembro, no mesmo
horário.

Desporto - Livramento FC
O Livramento Futebol Clube foi disputar, no
passado mês de Junho, o nacional do
campeonato de futsal do Inatel ao Porto, na
qualidade de campeão regional. Sofreram uma
pesada derrota, que se explica pelo patamar
acima que as equipas do continente jogam, mas
de enaltecer o espírito de camaradagem e de fair
play que a equipa demonstrou. Valeu pela
experiência e serão sempre os nossos campeões.
Presentemente o LFC está a preparar-se para a
próxima época realizando alguns torneios pela
ilha de São Miguel.

