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JUNTA DE FREGUESIA DA FETEIRA

INFORMAÇÃO DE ATIVIDADES
(26 de junho a 23 de setembro de 2015)

INTRODUÇÃO

Conforme alínea v) do nº 1 do artº 18º e para efeitos da alínea e) do nº 2 do artº 9º da
Lei 75/2013, de 12 de setembro, informo os membros do Órgão Deliberativo, da nossa
Freguesia, sobre as principais atividades desenvolvidas pelo executivo para que possam
ter uma visão global do trabalho desenvolvido.

2

JUNTA DE FREGUESIA DA FETEIRA

INFORMAÇÃO DE ATIVIDADES
(26 de junho a 23 de setembro de 2015)

PROGRAMAS:
01 – Educação, Infância, Juventude e Ação Social;
02 – Habitação e Urbanização;
03 – Rede Viária e Trânsito;
04 – Meio Ambiente e Resíduos Sólidos;
05 - Atividades Económicas e Turismo;
06 – Instalações e Serviços da Junta;
07 – Cultura e Festejos;
08 – Desporto, Tempos Livres e Lazer;
09 – Diversos.

3

JUNTA DE FREGUESIA DA FETEIRA

OBJETIVOS
01 – Escola, Educação, Infância, Juventude e Ação Social
01.01 – Escola


Efetuaram-se pequenas reparações na Escola do Algar;



Com o início do ano letivo 2015/2016, continuou-se a apoiar com o transporte
de todas as Crianças que não beneficiam do transporte assegurado pela Escola
Básica e Integrada aplicando a tabela de taxas da Freguesia;



Efetuaram-se roças nos parques das Escolas e limpezas das zonas envolventes;

01.03 – Infância


Mantivemos na ex-Escola da Portela a sala de ATL em funcionamento;



Levámos a efeito as férias fixes durante o mês de julho.

01.04 – Juventude


Levámos a efeito projetos do Programa OTLJ 2015 dando ocupação a 8 jovens.

02 – Habitação e Urbanização

02.02 - Embelezamento Urbano


Continuou-se a roça de bermas e taludes dos caminhos Municipais da freguesia;



Efetuou-se queima química em bermas de diversas ruas;



Efetuaram-se diversas roças nos parques das escolas, no espaço circundante à
Junta e na terra da Igreja;

02.03 - Limpeza Urbana


Procedemos à limpeza regular das áreas públicas;
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Fez-se a limpeza e transporte a vazadouro de entulhos e terras provenientes de
deslizamentos provocados pelas chuvas;



Fez-se a limpeza de caleiras e esgotos de águas pluviais;

02.06 - Parque de Lazer


Efetuámos algumas reparações e limpeza diária das instalações sanitárias;



Efetuámos o corte, o rachar de lenha e posterior colocação desta nos grelhadores;



Efetuámos reparações no mobiliário urbano, grelhadores e substituição de diversas
lâmpadas e globos;



Efetuámos melhoramentos na iluminação com a colocação de projetores LED;



Efetuámos diversas podas nos salgueiros;

02.07 - Arranjo do Parque Infantil


Efetuaram-se diversas roças;



Efetuou-se limpeza diária, durante a semana, das instalações sanitárias;



Efetuaram-se reparações, sempre que necessário, nas instalações sanitárias e
equipamentos do parque;

03 – Rede Viária e Trânsito
03.01 – Rede Viária e Trânsito


Procedemos à roça e limpeza de taludes, bermas e valetas da Freguesia;



Procedemos a queima química de bermas e valetas;

04– Meio Ambiente e Resíduos Sólidos
04.01 – Meio Ambiente


Participamos nas campanhas concelhias de desratização e à distribuição gratuita
de raticida segundo as regras definidas;
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Efetuámos limpeza na zona costeira;



Efetuámos a limpeza dos poços sumidouros da freguesia;



Efetuámos limpeza em diversos veios de água e roça na foz da ribeira até á
ponte velha;



Com a colaboração do Parque Natural do Faial efetuámos a limpeza e corte de
vegetação no curso de água do Farrobim do Norte;



Efetuámos raspagem em algumas valetas;



Efetuámos limpeza da zona envolvente á casa da balança;

04.02 – Resíduos Sólidos


Procedemos a limpezas junto a contentores e no Cimo de São Pedro;



Procedemos a reparação de parque de contentores da Lajinha.

04.03 – Recolha de Sucatas


Indicámos á CMH locais para recolha de sucatas ou monstros domésticos e de
viaturas abandonadas na via pública e também procedemos á recolha destes
materiais em espaços públicos e apoiando particulares com colocação no local
de recolha da CMH.

05 – Atividades Económicas e Turismo
05.01 - Comércio


Dinamizámos uma mostra de artesanato inserida nos festejos de Nossa Senhora de
Lourdes:
A Junta de Freguesia agradece a disponibilidade e empenho dos artesãos e artesãs
neste evento assim como do casal “Cabral”.

05.02 - Pesca e Recreio Náutico


Efetuámos limpeza da rampa do Porto diversas vezes por semana;



Foram queimados limos com cal;
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Colocámos bilros separadores da zona balnear com o estacionamento para segurança
dos banhistas;



Reunimos com o Sr. Diretor dos Assuntos do Mar sobre os melhoramentos a efetuar
no Porto.

05.03 – Lavoura


Com a colaboração dos serviços florestais efetuámos melhoramentos nos caminhos
vicinais de Carrasca, Atalaia e Laracho.

06 – Instalações e Serviços da Junta
06.01 - Instalações


Manutenção e limpeza do pavilhão da Junta;



Procedeu-se as limpezas na casa da balança e zona envolvente;

06.02 – Secretaria


Desenvolvemos as atividades da Delegação de Competências da Câmara
Municipal na área administrativa.

06.03 - Carrinha


Efetuámos a revisão e inspeção da carrinha Toyota Hiace;



Efetuámos transporte das Crianças do ATL para diversas actividades;



Iniciámos o transporte das Crianças da nossa Escola;

06.04 – Cemitério / Igreja
 Efetuámos limpezas diversas, queima química e colocação de terra nas campas;

06.05 – Informação


Demos seguimento á colocação de informação e atualização do sítio da Junta de
Freguesia na Internet e no facebook;
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07 – Cultura e Festejos
07.01 – Dia da Freguesia
Promovemos, com a dignidade exigida, o VIII dia da nossa Freguesia instituído
na Assembleia de Freguesia de 27 de Setembro de 2007:
“A nossa Freguesia comemorou pela sétima vez o seu Dia da Freguesia. O evento,
integrado nas festividades maiores da Freguesia, realizou-se no passado dia 25 de
Agosto.
O Dia da Freguesia do Divino Espirito Santo e da Senhora de Lourdes além de ser um
Dia de festa é também de reflexão sobre os nossos problemas, nossos projetos e
ambições comuns e também de reconhecimento a entidades ou individualidades da
nossa terra que se destacam ou destacaram na comunidade.
Usaram da palavra o Presidente da Junta de Freguesia, senhor Eduardo Pereira, o VicePresidente da Câmara Municipal da Horta, senhor Luís Botelho e o Secretário Regional
do Mar, Ciência e Tecnologia, senhor Fausto de Brito e Abreu, em representação do
Presidente do Governo Regional dos Açores.
Foi homenageada a Agência Funerária Gomes e a Paróquia da Feteira.
Após a cerimónia do Dia da Freguesia e das homenagens o Grupo “Peppermint Squad”
presenteou-nos com quatro temas e o nosso Grupo Coral encerrou com o hino da
Freguesia “Feteirenses Reunidos”.

07.03 – Apoios às Atividades Culturais


Divulgámos e promovemos os organismos culturais e recreativos da Freguesia.

07.04 – Festejos Religiosos
* Colaborámos e apoiámos a comissão da Festa de Nossa Senhora de Lourdes nas
comemorações dos seus 132 anos:
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07.05 – Festejos Tradicionais


Apoiámos os Impérios da Freguesia na ajuda á obtenção de licenças, limpezas,
colocação de contentores, montagem e desmontagem de palco e pinturas
diversas.

07.07 – Animação de Verão
 Levámos a efeito a VI Edição do Feteira em Festa:
No dia 18 de julho, decorreu no porto da nossa freguesia, mais uma edição do
“Feteira em Festa”.
Numa tarde de verão com a zona balnear repleta de banhistas, iniciou-se pelas
16 horas a preparação do porco no espeto, que foi depois ofertado a todos
aqueles que participaram no referido evento.
No final da tarde a realizaram-se as atuações da Filarmónica Lira e Progresso
Feteirense e do Grupo Folclórico dos Flamengos que abrilhantaram a festa.
Pela noite dentro houve oportunidade para um pezinho de dança ao som do
agrupamento “Á Moda Antiga”.
Esta iniciativa permitiu também apoiar para além do Grupo Desportivo e dos
estabelecimentos comerciais locais, o Grupo de Escuteiros, a igreja paroquial,
cuja Comissão Fabriqueira manteve no local um quiosque para venda de bebidas
e outro para venda de filhoses.
Para o êxito desta festa, salientamos a colaboração da nossa filarmónica, do
nosso grupo folclórico através do intercâmbio que mantem com outros Grupos,
da C.M. Horta e dos funcionários desta Junta de Freguesia.

07.08 - Semana do Mar
A nossa freguesia participou no desfile da Semana do Mar com o sub-tema "Estrelas do
Mar". Um grupo constituído por 35 figurantes envolvidas pelos cenários das ondas,
algas marinhas, e rochas, desfilou pelas ruas da cidade da Horta, representando o nome
da Feteira.
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08 – Desporto, Tempos Livres e Lazer
08.01 – Apoio ao Grupo Desportivo da Feteira


Colaborámos com o Grupo Desportivo da Feteira procedendo a roças na zona
envolvente ao campo de futebol.

08.02 – Apoio à Seção do Bote Baleeiro


Reunimos com a Secção Baleeira do Clube Naval da Horta;



Mantivemos os treinos e competições das nossas tripulações baleeiras;



O nosso Bote, Sra da Guia, participou e venceu a II Regata do Emigrante nas
Lajes das Flores. Esta participação não originou qualquer custo para a nossa
autarquia tendo elevado o nome da freguesia da Feteira.



Levámos a efeito a X Regata de Nossa Senhora de Lourdes em botes baleeiros.

08.06 – Zona Balnear e de Recreio


Recolocámos a escada na poça da rainha e o corrimão no acesso á poça;



Colocámos as portas e cestos de lixo;



Colocámos a placa de praia não vigiada quer na Poça da Rainha quer no Porto;



Procedemos a pequeno melhoramento com reforço de areia na praia lateral do
porto;
Efetuámos limpeza continuada no areal, rampa do porto e zona envolvente;
Recolha de lixo, limpezas diversas na poça da rainha e no porto e ainda




queimados limos com cal.

09 – Diversos
09.01.04 – Vice-Presidência do Governo/DROAP/CMH (Multiusos)


Reunimos com a CMH e proprietários dos terrenos por diversas vezes para tratar
de assuntos relacionados com o polivalente.



Felizmente este processo de aquisição dos terrenos está praticamente concluído
com a escritura realizada no passado dia 11 de agosto entre o Município e um
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proprietário. Nesta cerimónia além do Sr. Presidente da Câmara e proprietário
Sr. Martins de Carvalho esteve presente a Sra. Secretária Regional da
Solidariedade Social, a Sra. Notária, membros da Junta e Assembleia de
Freguesia, membros da Casa do Povo e de todas as Instituições da Freguesia.
No dia 02 de setembro as instituições da freguesia reuniram com o Sr.
Presidente da Câmara Municipal, no seguimento do levantamento efetuado
sobre as necessidades e vontades das instituições da freguesia sobre o que deverá
ser o nosso polivalente, para acordar como se passará á fase de elaboração de
projeto. O Sr. Presidente ficou de contatar a Sra. Secretária Regional para saber
da hipótese de ser um projetista local a desenvolver o projeto. No dia 18 deste
mês a Junta estabeleceu contato com o Sr. Presidente da Câmara que nos
informou já ter falado com a Srª Secretária Regional que passou o processo para
o Sr. Diretor Regional aguardando-se contato do mesmo.
09.02.02 – Pessoal ao Serviço da Junta


Além da funcionária administrativa do quadro de pessoal efectivo a Junta
contou, neste período, com 1 Encarregado em regime de prestação de serviços, 6
funcionários colocados ao abrigo do programa PROSA da Agência para a
Qualificação e Emprego da Horta, 8 jovens ao abrigo do programa OTLJ, 1
monitora no ATL e 1 condutora.

Feteira, 23 de Setembro de 2015.

O Presidente da Junta de Freguesia
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