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Rosto do Livramento

Noite de Fados
A noite de fados regressou ao Livramento, no lugar do Alambique, onde muitos foram aqueles que se
associaram a mais esta iniciativa com fins solidários. Fins estes que revertem para o projeto da sopa
solidária. A noite de fados foi uma vez mais
preconizadora de ilustres intérpretes regionais. De
referir ainda a participação especial do grupo de
teatro “Papel de Parede” que nos brindou com uma
atuação muito humorística que tão bem os
carateriza.
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Festa de Natal dos Idosos
Foi no passado dia 13 de Dezembro que teve lugar no complexo sociocultural do Livramento a festa do
Idoso. Esta decorreu durante a tarde e prolongou-se
até à noite e contou com uma grande participação
de pessoas, sobretudo dos nossos jovens idosos. A
animação durante todo o dia esteve a cargo de
vários grupos e artistas, sendo este o Grupo
Folclórico Infantil da Casa do Povo do Livramento,
Grupos de Catequese e Grupo de Teatro “Papel de
Parede”. Ainda de salientar a participação do artista
YéYé que ainda cantou ao desafio com o Sr. Manuel
António. Era já noite, quando os idosos receberam
por parte da Junta de Freguesia um mimo de Natal.

Gabinete de Psicologia - Pai Natal Solidário
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Na época Natalícia o Gabinete de Psicologia e Intervenção Comunitária da Junta de Freguesia do Livramento lançou
o Projeto "Pai Natal Solidário". Este teve como objetivo realizar o sonho de algumas crianças provindas de contextos
sociais desfavorecidos. Junto destas crianças solicitamos que escrevessem uma Carta ao Pai Natal. De forma a
colocarmos o “Pai Natal Solidário” em movimento, entidades parceiras apadrinharam uma carta, oferecendo aquilo
que a criança haveria pedido. Agradecemos imenso a todos os Padrinhos, quer as Entidades, quer todas as Pessoas
que individualmente apadrinharam uma criança. Sem a colaboração de Todos nada teria sido possível. Com a Vossa
ajuda, o Projeto "Pai Natal Solidário" apadrinhou 24 crianças da Freguesia. No dia 18 de Dezembro, organizamos um
dia especial para a vinda do Pai Natal. Foi uma tarde repleta de
magia e sorrisos, com uma ida ao cinema e abertura das prendas.
Estamos profundamente gratos por colaborarem com o Projeto "Pai
Natal Solidário". O Gabinete de Psicologia e Intervenção
Comunitária deseja a toda a comunidade do Livramento um Feliz
Natal e um Ano de 2015 positivo.
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Gabinete de Ação Social

Peddy-Paper

A Junta de Freguesia do Livramento, através do
seu Gabinete de Apoio Social, vem publicamente
agradecer todo o apoio e carinho com que a sua
população tem aderido à causa da solidariedade
social durante o ano que agora finda, através de
vários apoios, nomeadamente na doação de
roupa, calçado e outros, para a Loja Solidária,
passando pela entrega de vários alimentos para
a confeção da Sopa Solidária, que
semanalmente é servida junto daqueles que
mais precisam. Na impossibilidade de nomear
todos, uma palavra de apreço à Salsicharia
Botelho, que invariavelmente nos tem ajudado
todos os meses, à iniciativa do grupo da Zumba
do Livramento que nos ajudou com um cabaz
solidário, bem como a iniciativa levado a cabo
pela Casa do Povo, com o Peddy-Paper Solidário,
passando pela equipa que semanalmente nos
ajuda a levar para a frente esses dois projetos, e
tantos outros anónimos, A todos eles, o nosso
sincero agradecimento.

Foi no passado dia 9 de Novembro que houve
uma prova de peddy-paper na Freguesia do
Livramento. Foi uma prova que contou com a
participação de 15 equipas, constituídas por 4
elementos cada. A prova, que teve um cariz
solidário, dado que cada participante contribuiu
com €2 que reverteram para o projeto da Sopa
Solidária, teve uma excelente adesão por parte
de muitos jovens e não só. Foi uma prova muito
divertida, que para além do seu cariz solidário,
teve também uma parte cultural, uma vez que
deu a conhecer ou a redescobrir alguns pontos
emblemáticos da Freguesia do Livramento. Para
além disso, foi um domingo diferente, que deu
um movimento à Freguesia diferente do habitual
e ainda proporcionou a prática de atividade
física. Uma iniciativa da Casa do Povo com o
apoio da Junta de Freguesia do Livramento.
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Passeio “Livramento, um legado a
descobrir.”
Foi no passado dia 22 de Novembro que se deu o
passeio "Livramento - Um Legado a Descobrir", o
qual foi solicitado à Câmara Municipal de Ponta
Delgada por parte da Casa do Povo do
Livramento conjuntamente com a Junta de
Freguesia do Livramento. Tratou-se de uma visita
aos imensos solares do Livramento, com
passagem pelas Vinhas de São Caetano. No
passeio, coordenado, como habitualmente, pelo
historiador José de Mello, participaram dezenas
de pessoas.

Livramento Futebol Clube
O Livramento Futebol Clube organizou no
passado dia 12 de Dezembro um jogo solidário
com a equipa de veteranos do Livramento. Este
serviu de apresentação do novo equipamento do
LFC em que predomina a cor amarela, contando
com o apoio da Casa do Povo do Livramento e da
Junta de Freguesia do Livramento. Quem foi
assistir ao jogo só teve de levar um género
alimentício que contribuiu para a elaboração de
um cabaz de Natal, posteriormente oferecido a
uma família carenciada. A noite ainda contou
com a atuação do Rancho Folclórico da Casa do
Povo do Livramento e da atuação do grupo de
Hip Hop “Supreme”.

Workshop “Coaching”
Casa do Povo do Livramento - 75 anos

A Casa do Povo de Livramento acolheu um
workshop sobre “coaching” no passado dia 1 de
Novembro, que teve lugar no complexo
sociocultural do Livramento em que o orador foi
o Sr. David Nascimento. Foi uma sessão que
primou pela abordagem otimista com que
devemos encarar as adversidades que
encontramos ao longo da vida. Foi um tema em
que os participantes aprenderam um pouco
mais sobre auto motivação.

Construção Triato
A obra de construção do Triato do Espírito Santo
do bairro de Santo António na Rua Francisco
Cabral encontra-se na sua fase final, sendo que
agora está numa fase de acabamentos. Esta foi
uma obra anunciada
aquando da 1ª edição
do jornal “Rosto do
Livramento” e que um
ano
depois
está
praticamente
concluída.

A Casa do Povo do Livramento vem por este
meio anunciar que a cerimónia de comemoração
dos 75 anos desta instituição, marcada para o dia
27 do mês de Dezembro, teve de ser adiada. A
nova data da referida cerimónia será anunciada
oportunamente.

Jovens Solidários
Noite de Estrelas
No dia 1 de Fevereiro, pelas 18:00H, o grupo de teatro
“Papel de Parede” irá levar a cabo a iniciativa de
cantar às estrelas. A concentração será na casa do Sr.
José Andrade, na Rua Direita do Botelho, nº 68-C.
Serão percorridas as artérias principais da nossa
Freguesia. A comunidade está toda convidada a
integrar-se nesta iniciativa e a vir cantar com o grupo
de teatro pelas ruas. Quem quiser também pode abrir
as portas das suas casas para receber os participantes.
Esta iniciativa tem o apoio da Casa do Povo do
Livramento e da Junta de Freguesia do Livramento.

Os grupos de jovens Soldados de Cristo e
Véritas, juntamente com os grupos de
catequese da Paróquia do Livramento e em
parceria com a Cáritas da Freguesia,
percorreram as ruas do Livramento no passado
dia 6 de Dezembro, com o objetivo de angariar
bens alimentícios, brinquedos, roupas, etc. Esta
iniciativa teve como objetivo fazer chegar a
quem mais precisa aquilo que se conseguiu
angariar.

2ª Corrida do Livramento
Pelo 2º ano consecutivo o Livramento recebe a
última prova do calendário de provas de estrada
organizada pela Associação de Atletismo de São
Miguel com o apoio da Junta de Freguesia do
Livramento. A corrida será a 8 de Fevereiro de
2015 pelas 10:00H. Tal como na 1ª edição
esperamos que a participação da nossa
população seja em massa. A inscrição é gratuita
e haverá troféus para os vencedores e
vencedoras. Podem-se inscrever até meia hora
antes do começo da prova ou através da Junta
de Freguesia do Livramento.

