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No passado dia 3 de Março (domingo gordo), saiu à rua o tradicional 
Corso Carnavalesco do Pico da Pedra, na sua 40ª edição. Tal como 
nos anos transatos, este evento conseguiu uma vez mais trazer à 
nossa Freguesia algumas centenas de pessoas, que encheram os 
passeios das nossas principais artérias e proporcionaram muito 
movimento aos cafés e Snack-bares. 

Graças ao empenhamento das principais instituições da freguesia e 
de alguns grupos informais, conseguiu-se apresentar um corso 
bonito e diversificado, tendo por isto recebido os maiores elogios de 
todos quantos o viram. 

As fotos que se publicam, são mais elucidativas do que possamos escrever sobre o Corso/2019.  Páginas 2 e 3 

 
 
 
 

EU ACREDITO 
EM CRISTO libertador da opressão e da angústia. 
EM CRISTO comprometido com os HOMENS, meus irmãos. 
EM CRISTO a viver no meio dos homens – hoje e aqui. 
EM CRISTO – Evangelho – Código da REVOLUÇÃO CRISTÃ. 
EM CRISTO “violento” contra os materialistas, hipócritas e fariseus de todos os tempos. 
EM CRISTO compassivo e humilde perante os fracassos dos homens. 
EM CRISTO abandonado, atraiçoado e incompreendido pelos cristãos sem AMOR. 
EM CRISTO capaz de tudo para defender a JUSTIÇA. 
EM CRISTO despertador do povo para a cultura e para os seus direitos. 
EM CRISTO fundador de uma igreja livre e libertadora dos oprimidos. 
EM CRISTO – DEUS “diferente”, crucificado porque não teve medo de gritar a VERDADE.  
                     Audiopax 
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Ordem do  

Cortejo 

1. Grupo de tambores “Âncora da Vila” 
2. Casa do Povo de Pico da Pedra – 

CATL/CRECHE 
3. Agrupamento 1144 do CNE 
4. Vitória Clube do Pico da Pedra 
5. Fábio Bernardo 
6. Associação Cultural, Recreativa e 

Desportiva de Pico da Pedra 
7. Grupo de zumba (Dina Gomes) 
8. Sérgio Faria 
9. Casa do Povo de Pico da Pedra 
10. José António Tavares 
11. João Luís Tavares 
12. Carro do Amor - Roberto 
13. “As Lavadeiras”  
14. Ajurpe  
15. Reis de Carnaval 
 
A Direção agradece o empenhamento 
pessoal, arte, disponibilidade e trabalho dos 
elementos que integraram as diversas 
representações, pois sem eles o Corso não 
teria tido o sucesso que teve. 

A Casa do Povo de Pico da Pedra, agradece 
reconhecidamente a todas as Entidades 
oficiais e Empresas, que apoiaram a 
realização do Corso Carnavalesco 2019. 
Sem esta colaboração, dificilmente teria sido 
possível apresenta-lo com o nível de 
exigência e arte a que a população já está 
acostumada, e que uma vez mais trouxe á 
nossa freguesia milhares de pessoas. 

Assim, cumprimos o grato dever de 
agradecer àqueles que anuíram ao apoio 
solicitado. Bem hajam. 

- Câmara Municipal da Ribeira Grande  
- Junta de Freguesia do Pico da Pedra 
- Açorotel 
- António Sousa Rego 
- Cimentaçor 
- Cooperativa de Consumo do Pico da Pedra 
- Empresa Italianos 
- Esteticista Paula Gonçalves 
- Frutaria Luís Estrela 
- João Almeida (Mini Mercado Novo) 
- João Félix Jesus 
- João Manuel Mota 
- Londrina 
- Mariano Brum Gouveia 
- Marques, Lda 
- Norlimpa 
- Novo Banco dos Açores 
- Oficina de mecânica Claudio Couto 
- Salão “Lúcia Melo” 
- Salão “Sereias” 
- Sérgio & Nuno, Camionagem de Carga, Lda 
- Serralharia Paulo José Cabral 
- Snack-Bar “O Gonçalo” 
- Supermercado Manteiga 
- Vídeo Clube Jalisom 

AGRADECIMENTOS 

SORTEIO DE CARNAVAL 

 

1º Prémio: 2 almoços (oferta do Snack-Bar Canto 
da Fonte) 

                    - Armanda Pacheco 
2º Prémio: 1 camisa (oferta do Londrina) 
                    - Alexandre Amaral 
3º Prémio: 1 coloração/corte de cabelo (oferta do 

Salão Lúcia Melo) 
                    - Lucília Silva 
4º Prémio: 1 Corte de cabelo (oferta Salão Lúcia 

Melo) 
                    - Genoveva Raposo 
5º Prémio: 1 serviço de Manicura (oferta de Paula 

Gonçalves – Salão Lúcia Melo) 
                    - Sofia Gonçalves Pereira 
6º Prémio: 1 Peça decorativa (oferta Stand Correia) 
                    - Ângela Silva 
7º Prémio: 1 ramo floral (oferta “Vida Florida”)                    
 - António Medeiros 
8º Prémio: 1 fundo de Tabuleiro bordado à mão 
                    - Afonso Medeiros 



 

 

4 

IMPORTANTE OFERTA  
À CASA DO POVO  

 

O Sr. Professor José Carreiro D` 
Almeida e sua Irmã Maria Luísa 
ofereceram a esta Instituição uma 
importante coleção de chávenas de 
café, que foram recolhendo ao longo 
dos anos e nas diversas viagens que 
fizeram pelo estrangeiro. O espólio é 
constituído por mais de 1 000 
chávenas, todas elas com a sua história 
e representativas de diversas épocas e 
países, realçando-se o facto de alguns 

destes cafés onde foram adquiridas já não existirem. 

Em simultâneo, fizeram também questão de oferecerem uma 
interessante coleção de estandartes, pins e alguns livros 
para a biblioteca por ele fundada, e que ostenta o nome do 
seu sobrinho Professor Doutor Onésimo Teotónio de 
Almeida. 

Sensibilizada, a Direção da Casa do Povo agradece tão 
generosa oferta.  

Cumprindo uma longa tradição, mais uma vez, a Casa do Povo promoveu o tradicional concurso de presépios aberto a 
toda a população Picopedrense e que poderiam concorrer nas duas modalidades previstas em Regulamento: Presépio 
tradicional e Presépio Original. 

Após visita aos Presépios dos concorrentes, o Júri nomeado para o efeito e constituído por Gilberto Cabral Bernardo, Drª. 
Tânia Medeiros Bento e Dr. André Oliveira, decidiu atribuir a seguinte classificação: 

Concurso de Presépio/2018 

Presépio Original: 

1º Lugar – José António Pereira Tavares 2º Lugar – Filipe Rui Costa Travassos 

Presépio Tradicional: 

1º Lugar  

Lúcia Cabral Rodrigues 

2º Lugar 
Manuel Carreiro Ferreira 

3º Lugar 
David Silva 

Investir na FORMAÇÃO! 
 
Foi com brio profissional, dedicação e sentimento de 
“missão cumprida” que, no passado dia 08 de fevereiro 
do corrente ano, alguns colaboradores da valência de 
centro de dia, das área da coordenação técnica e de 
apoio direto ao idoso, se deslocaram ao Centro de 
Estudos Natália Correia, na Fajã de Baixo, para receber 
os respetivos certificados e diplomas pela participação, 
bem-sucedida, nas áreas formativas propostas pelo 
Governo Regional dos Açores, ações frequentadas no 
ano transato, mormente subordinadas às temáticas 
“Envelhecimento e Dependência: direitos, pressupostos 
interventivos e prestação de cuidados” e “Gestão e 
Coordenação Técnica” das respostas sociais de apoio 
ao idoso.  

Esta iniciativa, resultante de parcerias entre várias 
entidades, constituiu mais uma aposta firme da nossa 
Instituição em alicerçar as bases de trabalho dos seus 
funcionários, conscientes de que o saber é uma mais-
valia aliada ao saber fazer! 

 

A coordenadora do Centro de Dia e Convívio São José 
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OSVALDO CABRAL 
 LANÇA LIVRO 

 

No passado dia 14 de 
janeiro, o jornalista 
Osvaldo Cabral, nosso 
conterrâneo, lançou o 
seu primeiro livro Os 
Açores e os Novos 
Média, na livraria 
Solmar, em Ponta 
Delgada.  

O ex-diretor da RTP-
Açores e atual diretor 
executivo do jornal 
Diário dos Açores, 
contou com a presença 
de muitos amigos, 
familiares e colegas 
que assistiram ao 
lançamento do livro, 
apresentado pelo 
jornalista Lopes de 
Araújo, professor na 
Universidade Católica e 
profissional da RTP em 

Lisboa, e pelo crítico literário Vamberto Freitas, professor na 
Universidade dos Açores. Ambos fizeram reflexões brilhantes 
sobre o jornalismo atual, o seu imprescindível contributo e 
responsabilidade nos regimes democráticos. A obra do autor 
foi considerada inovadora e inédita no âmbito da reflexão que 
cada vez mais se exige sobre a profissão e sobre o papel da 
imprensa nos Açores.  

Na sua obra, prefaciada por Onésimo Almeida, Osvaldo Cabral 
sublinha a importância histórica da imprensa nos Açores, 
reflete sobre a função da comunicação social e a situação 
atual dos média numa sociedade em que o acesso à 
informação está ao alcance de todos através da massificação 
das novas tecnologias, as quais precipitaram a crise do 
jornalismo. O jornalista reflete, pois, sobre o futuro do 
jornalismo e sobre os vários rumos que poderá tomar para 
manter ou reencontrar a sua credibilidade. 

Em suma, é, como define o próprio autor, “(…) uma modesta 
reflexão sobre a problemática do jornalismo de hoje e dos 
média, num momento em que as mutações tecnológicas são 
permanentes e com efeitos cada vez mais imprevisíveis. 

Numa sociedade como a nossa, de pequena dimensão, em 
que o fenómeno comunicacional é histórico e revelou-se, 
sempre, essencial para os ilhéus, devido à nossa geografia, 
impõe-se esta reflexão sobre como chegamos até aqui e como 
poderemos acompanhar a evolução da génese 
comunicacional que se globaliza num instante. 

E é uma reflexão que surge, como resultado de 40 anos de 
profissão nas redações, desde a base ao topo da carreira. 

É, também, o meu contributo para os novos desafios que o 
jornalismo moderno enfrenta nos Açores.” 

Ao Osvaldo Cabral, um dos fundadores deste jornal e seu 
atual colaborador, endereçamos os nossos parabéns e o 
desejo de que a sua obra se imponha como um significativo 
contributo para o estudo e reescrita da história da 
comunicação social da nossa Região. 

CATL Mundo Mágico e 
Pequenos Curiosos 

Ação de Sensibilização sobre o 
Bullying 

 

Foi no passado dia 
5 de abril que, as 
crianças do 1º ciclo 
do CATL Mundo 
Mágico e Pequenos 
Curiosos, assistiram 
a uma ação de 
sensibilização sobre 
o bullying, orientado 

por uma psicóloga da LAPSIS. 

Esta ação teve como objetivo alertar para os vários 
tipos de comportamento relacionados com a violência e 
situações de conflito entre crianças. 

Assim sendo, foi explicado que o bullying é um 
comportamento intencionalmente agressivo, violento e 
humilhante. Pois, as crianças que o praticam usam o 
seu poder (força física ou informação constrangedora) 
para controlar e prejudicar outras crianças, de forma 
repetida ao longo do tempo. 

Estes comportamentos passam pelo: ameaçar, espalhar 
boatos, atacar fisicamente (bater, arranhar, cuspir, 
roubar ou partir objetos), atacar verbalmente (chamar 
nomes, provocar, dizer às outras crianças para não 
serem amigas de uma delas, gozar), ou até, excluir 
alguém do grupo propositadamente. 

Um alerta importante referido e que, todos nós devemos 
estar atentos, é que 
uma criança vítima de 
bullying pode sentir-se 
constantemente com 
medo, ansiosa, com 
dores físicas e 
dificuldade em 
concentrarem-se na 
escola. Pois, em 
muitas situações estas 
crianças vítimas de bullying permanecem em silêncio 
sobre as agressões, não se sentindo capazes de lidar 
com a situação. 

Pode-se dizer então que, esta foi uma iniciativa bem 
acolhida pelas crianças, uma vez que, em vários 
momentos colocaram questões, partilharam 
experiências ficando deste modo com uma visão mais 
alargada sobre o tema. 
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CELEBRAR O DIA DA MULHER… 
À semelhança de anos transatos e, tal como nas edições anteriores, no passado dia 08 de março, por ocasião do Dia 

Internacional da Mulher, as idosas e colaboradoras do nosso centro de dia, visitaram as colegas da Creche, Catl, 

Secretaria e Unidade de Saúde da nossa Casa do Povo, para, uma vez mais, reconhecer a importância e contributo da 

mulher no contexto das nossas valências, levando um pouco de cor, alegria, sorrisos e umas lembrancinhas, como de 

melhor sabem fazer, não deixando a data passar em branco.  

A coordenadora da valência 

Março, o mês da Primavera…  
 

Aproveitando os recursos internos da nossa instituição, 
mormente os seus prazerosos jardins, tem sido uma mais-
valia para utentes e colaboradores do nosso centro de dia, 
usualmente após o almoço e, quando o bom tempo convida 
e, assim permite, fazer uma caminhada por estes espaços 
verdes, combinando-se em jeito de passeio, aliado à boa 
conversa e convívio, a troca de experiências, a partilha de 
ideias e afetos, assim como, se proporciona uma iniciativa de combate ao sedentarismo 
desta faixa etária e, promovendo-se o envelhecimento ativo e saudável.   

Com o aproximar-se da Primavera, avizinham-se também, muitas deslocações dos nossos utentes ao nosso bem-dotado 
Parque da LUSAlândia.  

A coordenadora da valência.    

O Santo Patrono… 

No passado dia 20 de março, por ocasião do Dia do Pai e de São José, assinalou-se mais uma atividade em honra do 
patrono do nosso centro de dia e convívio, através da celebração e participação de idosos e colaboradores, numa missa 
dedicada a esta figura para todos nós emblemática e, com a qual fortemente nos identificamos, tendo decorrido esta 
iniciativa nas instalações da nossa Casa do Povo, seguindo-se um lanche convívio entre todos, num ambiente 
confortavelmente familiar, com momentos de partilha e reforço dos laços de amizade, com que todos os dias atuamos 
para fortalecer as relações humanas de quem beneficia e com quem apoiamos diariamente com os nossos serviços.    

Que São José interceda por nós e nos cubra de bênçãos profícuas!  

A coordenadora da valência.  
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SEGURANÇA NA TERCEIRA IDADE! 
 

Com o objetivo de, num ambiente familiar, se 
(re)aprender mais e melhor sobre como se 
devem proteger, não fossem os mais um 
idosos, um grupo vulnerável, convidamos a 
PSP de Rabo de Peixe, que acedeu 
prontamente ao nosso pedido, para dinamizar 
junto das nossas valências de apoio ao idosos 
mais uma ação de sensibilização subordinada a temas do foro da segurança dos séniores, 
nos seus domicílios, na rua, como evitar as burlas, medidas de proteção, etc. 

Não se tratou de todo, de mais uma simples dinamização, pois, a que pudemos assistir 
primou pela diferença, pela animação, com idosos muito participativos e com os 
conhecimentos a serem habilmente transmitidos pela senhora Comissária Tânia Rijo, 
acompanhada pelo sr. Agente Simas e, na música, sim musicalmente fomos agraciados com 

uma sessão de karaoke pelo sr. Agente Melim.  

Um bem-haja a todos quantos nos proporcionaram uma tarde bem passada! 

A Coordenadora da Valência     

RIR… é bom rir! 

O Dia Internacional do Riso celebra-se (com alegria) a 18 de janeiro e esta data temática tem por objetivo simbólico 
chamar a atenção para a importância do riso, por este ser algo que oferece bem-estar às pessoas. Não só nesta data, 
mas em muitos dias e momentos da nossa vida, devemos rir o mais que pudermos e fazer por isso, sozinhos ou na 
companhia dos amigos, sob as mais variadas formas, não fossem inúmeros os benefícios deste ato, como a redução do 
stress; a melhoria da qualidade de sono; o combate ao surgimento de rugas; a melhoria da digestão e da respiração e, 
ainda, a criação de laços com outras pessoas… 
Rir é sem dúvida um bom remédio! 

Tânia Bento 

(Coordenadora do Centro de Dia e Convívio São José) 

A NOSSA ROMARIA… 
 

Cheios de fé e de confiança, trajados a rigor e honrando a tradição, não faltando bordão, xaile, terço e lenço, idosos e 
crianças dos nossos CATL’S e CENTRO DE DIA E CONVÍVIO, incorporaram mais uma romaria quaresmal da nossa 
Instituição, assinalando na época da Páscoa este espírito que tão bem nos caracteriza.  

Simbolicamente deslocamo-nos da Casa do Povo rumo à nossa Igreja, entre cantos da Avê-Maria e as orações, contando 
com a participação ativa de todos os utentes e colaboradores participantes, sendo esta iniciativa dinamizada com a pronta 
colaboração do Irmão Vitor Alves e do Irmão José Jacinto, assim como, do Sr. Dídio Correia, elemento da Legião de Maria 
que tão gentilmente nos apoiaram nestes e noutros momentos de oração. A todos eles o nosso bem-haja e agradecimento 
por nos terem brindado com a sua presença e sabedoria!  



 

 

8 

Com o loteamento de uma 
propriedade no final da Rua dos 
Ledos, surgiu a oportunidade da 
abertura de uma nova via que a 
ligasse esta rua à Rua do Foral. 
Tal artéria foi denominada por 
Rua Tia Custódia em 
homenagem aquela que foi a 
última parteira popular desta 
freguesia. Embora o loteamento 
e a sua abertura datem de 2005, 

demoras na compra e abertura de uma pequena parcela, a 
ligação definitiva só ficou concluída em finais de 2016. 

Porém, em 2007, durante as comemorações do dia do Pico 
da Pedra, a Junta de freguesia da presidência de Roberto 
Calisto descerrou a lápide referente a este topónimo. 
Assistiram à cerimónia os responsáveis pela Junta de 
Freguesia e  da  Assembleia, familiares da homenageada, 
tendo sido orador o Dr. Hermano Teodoro, ( já falecido) 
historiador e funcionário da Câmara Municipal da Ribeira 
Grande, que sobre a Tia Custódia dissertou, em tom 
coloquial, falando sobre costumes da época em que viveu a 
homenageada, salientando a sua actividade de parteira 
popular, tendo sido esta a  última mulher a desempenhar tal 
actividade no Pico da Pedra. Sobre a sua actividade de 
parteira popular,« os seus conhecimentos empíricos foram 
adquiridos com outras pessoas mais velhas ou então 
aprendiam consigo mesmas», como referi o Dr. Hermano 
Teodoro, o qual também frisou que:« as parteiras viviam 
num ambiente de superstição e crenças e usufruíam de 
uma áurea mágica que assegurava a esperança, nas 
parturientes. As parteiras, conhecidas também por 

“aparadeiras”, tentavam adivinhar o sexo das crianças pelo 
aspecto do ventre da mãe: se este apresentava uma forma 
arredondada, seria menina e se a forma era mais aguda 
seria um menino. O nascimento, nessa época, estava 
sempre sujeito às leis naturais».  

Porém, ainda em vida da tia Custódia, a partir do início dos 
anos sessenta(1961), passou a haver acompanhamento 
das grávidas, por parteiras encartadas e médicos, ligados 
aos serviços de assistência materno infantil, tendo sido 
criada uma maternidade na Ribeira Grande para apoio às 
parturientes. 

Para além de exercer a actividade de parteira popular a Tia 
Custódia, dava também dava injecções e trabalhava como 
cozinheira em casamentos, baptizados, mordomias do 
Espirito Santo e nas matanças de porco, nas quais fazia a 
preparação dos torresmos, enchidos e salgamento de 
carnes, pois no seu tempo poucos eram os frigoríficos que 
existiam nas freguesias rurais. 

Tia Custódia, era o nome pelo qual era conhecida. Todavia, 
o seu verdadeiro nome de baptismo era: Maria Isabel 
Correia da Silva, tendo nascido na freguesia de Pico da 
Pedra no dia 2 de Julho de 1899, filha de João Correia da 
Silva, natural do Pico da Pedra e de Mariana dos Prazeres 
Oliveira, natural de Santo António da cidade do Rio de 
Janeiro, Brasil.  

Casou com João Dias Câmara, no Pico da Pedra (em 
1931?), tendo este falecido na Fajão de Baixo em 18 de 
Setembro de 1959. Também, de acordo com o 
averbamento no seu registo de baptismo, Maria Isabel 
Correia faleceu no dia 4 de Fevereiro de 1970, no Pico da 
Pedra.  

Rua da Tia Custódia  G. Bernardo 

Em 12 e 13 de janeiro de 2019 o Vitória Clube do Pico da Pedra organizou a segunda 
edição do “Pikas Cup”, torneio que contou com a participação de alguns Clubes da ilha de 
S. Miguel sendo estes: a Escola de Futebol Pauleta, a Escola de Futebol do Benfica dos 
Açores, o Marítimo Sport Clube, o Clube Desportivo de Rabo de Peixe, o Clube União 
Micaelense e o Clube Desportivo de Stª Clara, no torneio estiveram presentes 200 crianças, 
entre os 7 e 9 anos que encheram o Campo José da Silva Calisto de cor e alegria. 

No final do torneio houve um jogo amigável entre duas equipas constituídas por jogadores 
de todos os clubes, onde as crianças presentearam a assistência com um jogo de futebol 
onde reinou o fair play e desportivismo. 

Relativamente às duas competições, nos Sub 8: o terceiro classificado foi a E. F. Benfica A., 
em segundo o Vitória e em primeiro a E. F. Pauleta. Nos Sub 9: o Vitória ficou em terceiro e 
segundo lugar e o C. D. R. Peixe foi o primeiro classificado. 

VITÓRIA ORGANIZA “Pikas Cup” 
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No passado mês de dezembro, realizou-se nesta Casa do Povo 
o primeiro torneio de Futsal de Natal, tendo as equipas dos 
“Indomáveis” e “Craques” disputado a final. 

Após um jogo bastante interessante e emotivo, e com a 
arbitragem de Filipe Rui Travassos, a vitória foi para os 
“Indomáveis”, tendo os “Craques” ficado em segundo lugar. 

As equipas eram constituídas por:  

“Indomáveis” – Martim Jorge, Mateus Pavão, Cristiano Silva, 
José Miguel Pavão e Mateus Oliveira. 

“Craques” – Cristiano Pereira, Tomás Avelino, Rodrigo Alves, 
Joaquim Medeiros e Isac Oliveira. 

Pelo interesse deste torneio, será sem dúvida um evento a 

repetir-se novamente nas férias de Natal. 

1º TORNEIO DE NATAL DE FUTSAL (SUB 11) 

JOVENS PICOPEDRENSES JOGAM PELO BENFICA  

Vasco Medeiros Oliveira e Martim de Sá Jorge, dois 
jovens Picopedrenses encontram-se desde Janeiro 
vinculados ao Sport Lisboa e Benfica, tendo ambos sido 
convocados para integrarem a equipa de Benjamins 
daquele Clube no “XIX Torneio Páscoa Marialvas” a 
realizar-se em Cantanhede.  

Recorde-se que o Vasco é atleta do Vitória Clube do Pico 
da Pedra e o Martim do Clube de Futebol Pauleta. 

Como nota curiosa é de referir que ambos nasceram a 23 
de Janeiro de 2008 e estiveram no mesmo quarto na 
maternidade do Hospital Divino Espírito Santo. 

A Voz Popular felicita estes jovens futebolistas e deseja a 
ambos as maiores felicidades nesta nova etapa 
desportiva.  
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Receberam o 
Sacramento do Batismo 

na nossa Igreja 
Paroquial, as seguintes 

crianças: 
 

08 dezembro 2018 - Beatriz Oliveira Soares, filha de 
Fernando Miguel Jesus Soares e de Ana 
Cristina Faria de Oliveira Soares. 

08 dezembro 2018 - Myriam Abelha Gouveia, filha de 
Moses Reis Gouveia e de Ana Paula 
Abelha. 

09 dezembro 2018 - Francisco Melo Raposo, filho de 
Hélder Manuel Raulino Raposo e de 
Alexandra da Graça Couto Melo. 

30 dezembro 2018 - Gonçalo Barbosa Barroso, filho 
de Nick Viveiros Barroso e de Cátia Patrícia 
Silva Bernardo. 

17 março 2019 - Maria Inês Sousa Alves, filha de 

Hugo Miguel Sousa Alves e de Diana Carina 

Sousa Alves.  

Recebeu o Sacramento do 
Matrimónio na nossa 
Igreja Paroquial, o 

seguinte casal: 

08 dezembro 2018  

Vítor José Sousa Alves, filho de Victor Manuel 

Medeiros Alves e de Maria Goretti Tavares de Sousa 

com Paula Eduarda Alves Ferreira, filha de João 

Francisco Gaspar Ferreira e de Maria Eduarda Alves 

Macário.  

 

                  

ÓBITOS 
 

 

 

 

 

04 janeiro 2019 - João Paulo Pereira da Costa, faleceu com 
51 anos e era casado com Maria Donária Moniz 
da Silva Costa.  

28 janeiro 2019 - João Tavares Barbosa, faleceu com 81 
anos e era viúvo de Maria da Luz Couto de 
Almeida.  

10 fevereiro 2019 - Manuel António D`Almeida Moniz, 
faleceu com 68 anos e era casado com Maria 
Auxiliadora de Medeiros Moniz.  

11 fevereiro 2019 - Sofia Cabral, faleceu com 97 anos e era 
viúva de Manuel Moniz do Couto.  

25 fevereiro 2019 - Deodato Pacheco Soares, faleceu com 
65 anos e era casado com Júlia do Carmo Pereira 
Alves Soares.  

10 março 2019 - Custódio Cardoso, faleceu com 77 anos e 
era casado com Ilda Maria Romão Santa Rosa.   

29 março 2019 - Luís Bernardo de Sousa, faleceu com 85 
anos e era viúvo de Maria José da Costa Martins. 

03 abril 2019 - Carlos Manuel Viveiros Silva, faleceu com 56 
anos e era solteiro. 

10 abril 2019 - Maria José da Encarnação Soares Costa, 

faleceu com 88 anos e era viúva de Tomás 

Augusto Moniz de Medeiros.  

Ela está  aí  
 
Estação de urdir ninhos 
de cultivar os sonhos 
No silêncio dum olhar 
Aqui o infinito 
No calor das nossos risos 
Funde-se neste cadinho 
De um barro  
Que soprado 
Faz a vida amanhecer 
Só ela, a primavera 
Tem nas mãos  
Este fermento 
Que acende 
Em todas as sombras 
Um sabor a claridade 
Só ela   
A  primavera 
Chega antes de chegar 
E é bendita por todos    
No seu reino 
Até o tempo 
Passa por nós bem disposto 
 

Mar. 2019 G.Bernardo 

Primavera a mais 

 
Vestida de verde e sol 
A natureza à  espera  
Na frescura dos bons dias 
Que só ela 
sabe  dar 
É  o despertar das flores 
O cantar de cada espécie 
As lutas, os rituais 
A magia do seu manto 
de encantos, renovado 
 
Passa por nós e nos dá 
Um sorriso desta luz 
Por momentos esquecemos 
Nossa rota linear 
Julgamos ser como ela 
Voltar sempre à  mocidade 
E não ter 
Todos os anos 
Uma Primavera a mais 
A somar à na nossa idade 
 
Mar. 2019 G. Bernardo 

Pai  

 
 
 
Quem me ensinou 
Sem palavras 
A amar  Deus e os homens 
A cultivar a bondade 
transformar pedras em pão 
A procurar no labor 
O sustento, o valor 
Da vida, da liberdade 
Olhar o mundo de frente 
E ter só  uma palavra  
De boa vontade e paz 
 
 
Mar. 2019 G. Bernardo 
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Congratulamo-nos com a 
iniciativa da Câmara Municipal 
em colocar sinalética 
informativa nas principais vias 
de acesso à nossa Freguesia. 
Era algo que há muito se 
desejava, pois é importante dar 
as boas vindas a quem nos 

visita, chamando em simultâneo a sua atenção para os 
principais atrativos que o Pico da Pedra oferece. 

Decorreu de forma muito 
agradável, as comemorações do 
50º aniversário da nossa EB/JI 
António Augusto da Mota Frazão, 
realçando-se a sessão solene, o 
hino composto exclusivamente 
para esta efeméride e a 
exposição que contou com a 
participação dos pais e avós dos 

alunos. Está de parabéns a nossa comunidade escolar.   

Apesar de todos reconhecerem o 
quanto de positivo representa para o 
Pico da Pedra a realização do nosso 
Corso Carnavalesco, são sempre os 
mesmos a participarem. Onde estão 
aqueles que no ano passado, tanto 
criticaram a Casa do Povo por o não ter 
realizado? Veremos se para o próximo 
ano somos surpreendidos com o 
aparecimento de mais grupos para o 
integrarem. O Pico da Pedra agradece.  

Comemorar o dia do Pai e da Mãe é uma 
tradição secular que tem passado de 
geração para geração, sempre com o 
objetivo das crianças homenagearem os 
seus Pais. Substituir estes dias pelo dia da 
família é errado, pois cada um tem o seu 
lugar. 
Nem sempre o que é novo é positivo e 
deva ser implementado. Quem tem 
responsabilidades educativas conhece 
bem a alegria das crianças em fazerem um 
desenho ou um trabalho mais elaborado 

para oferecerem aos seus progenitores no dia do Pai ou da Mãe.  
A tese de que algumas crianças não têm pai ou mãe, não pode ser aceite, 
pois sempre houve infelizmente estas situações, cabendo ao professor 
uma ação pedagógica e afetiva junto destas crianças, motivando-as a 
oferecerem a sua prenda ao avô ou avó. 
Por favor, não acabem com as nossas mais genuínas e amorosas 
tradições. As gerações futuras não nos perdoarão. 

Na nova postura de trânsito já 
implementada na nossa Freguesia, houve 
o cuidado de se riscar no chão zonas de 
estacionamento para deficientes e junto 
dos estabelecimentos comerciais, 
facilitando desse modo a vida dos 
possíveis clientes. 
É pois um abuso, para não se dizer ilegal, 
que alguns moradores utilizem estas 
zonas como sendo estacionamento para a 
sua viatura pessoal, não respeitando a 
quem ela se destina. 

Haja um pouco de civismo. 

Uma vez mais o nosso Corso 
Carnavalesco saiu à rua e foi de 
agrado geral, tendo trazendo à 
nossa Freguesia muitas 
centenas de pessoas. Estão de 
parabéns todos quantos se 
esforçaram na sua 
concretização.  

O nosso parque da “LUSAlândia” 
está cada vez mais bonito, para 
deleite de quem o frequenta, e 
tem merecido por isto muitos 
elogios de quem o procura para 
passar uns momentos de lazer 
em contacto direto com a 
natureza. Está por isto de 
parabéns o Filipe Rui Travassos, 
que todos os dias procura torná-
lo ainda mais apelativo. 

BALANÇO 2018 
30 BATISMOS  

26 CRISMAS 

03 CASAMENTOS  

20 ÓBITOS  
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Transporte ……….……………………… 619,50 €

 A transportar ………………………….. 619,50 €

DONATIVOS


