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Publicação da Junta de Freguesia da Feteira

COMPLEXO MULTIUSOS E RESIDÊNCIAL DA
FETEIRA
Caros Feteirenses,

“O Feteirense” volta a ser publicado
mas com nova imagem e estilo. Este
boletim informativo, o primeiro da
responsabilidade desta Junta de
Freguesia procurará quer nesta quer
nas próximas edições ser eco do
pulsar da nossa Freguesia. Assim para
além da actividade e projectos da
Junta de Freguesia publicará também
informação geral, artigos de opinião,
etc.
Com pouco mais de um ano de
mandato cumprido é tempo de
balanço e transmitir a todos alguma
da actividade desenvolvida pela sua
Junta de Freguesia.

Durante os festejos da nossa padroeira, Nossa Senhora de Lourdes, foi
apresentado o projecto de empreendimento público-privado a desenvolver na
zona do Algar, que esta Junta considera de grande importância para a nossa
Freguesia.
Este projecto de empreendimento foi apresentado pelos promotores, herdeiros
de Maria Alzira Brum da Silveira, representados pelos filhos Fernando Brum
Feijão e António Brum Feijão.
Continua na 12ªPágina

Festa dos Reis – II Concerto

No seguimento do Concerto de Reis, realizado em Janeiro deste ano, a Junta de Freguesia volta a
organizar uma Festa de Reis, a levar a efeito no próximo dia 5 de Janeiro, com a finalidade de
angariar fundos para a Igreja. Tal iniciativa conta com a colaboração da Nossa Filarmónica, GruNesta edição torna-se impossível po Folclórico, Casa do Povo, Catequese, Grupo Coral e Sr. Padre Luís Dutra além de empresas e
relatar toda a actividade desenvolvida
pessoas que colaboram ofertando coisas para esta Festa ou mesmo ajudando.
mas será apresentada a mais relevante assim como alguns dos projectos a
desenvolver.
Estamos receptivos a criticas, sugestões e opiniões para melhorar este
boletim ou a actividade regular da
Junta de Freguesia. Para o efeito
ficamos à disposição de todos os
Feteirenses que queiram colaborar.
Uma Junta de Freguesia é sem dúvida alguma o governo de maior proximidade das pessoas pelo que estamos
sempre disponíveis para colaborar
com todos os Feteirenses e nossas
Instituições para elevação do bemestar de todos e do bom nome da
nossa Freguesia da FETEIRA.
Nesta quadra aproveito para, em
nome da Junta de Freguesia, desejar
a todos os Feteirenses e Residentes
um Feliz Natal e que o ano de 2007
seja um ano de concretização de
todos os vossos sonhos em paz, saúde
e felicidade.
O Presidente da Junta de Freguesia
Eduardo Pereira

O programa será o seguinte:
Na Igreja:

19H00 – Missa de Reis
19H45 – Jograis pela Catequese
20H00 – Actuação do Rancho/Tuna da Casa do Povo da Feteira
20H30 – Actuação do Grupo de Cordas do Grupo Folclórico da Feteira
21H00 – Concerto de Reis pela Filarmónica Lira e Progresso Feteirense
Na Terra da Igreja junto ao pré-fabricado ou no pré-fabricado conforme a metereologia:
22H00 – Arraial com Baile e actuação de Pedro Soares
Arrematações a favor da Igreja
Oferta de Caldo Verde, febras grelhadas no pão, castanhas, bolo rei, vinho e sumo.
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Actividades
da Junta de
Freguesia:
Reparação de Caminhos Agrícolas e
Vicinais
Foram feitas intervenções
nos caminhos agrícolas e
vicinais da freguesia. Nalguns
caminhos já foram feitas
duas intervenções.

Ao terminar este primeiro ano de mandato, à frente dos destinos da Junta de Freguesia, é
tempo de fazer um balanço da nossa actividade.
Neste boletim transmitimos parte dessa actividade pois torna-se impossível referir toda.
O principal problema que se colocou a esta Junta foi o facto ter-mos que fazer mais com
menos dinheiro. O corte de 26000 euros, relativamente ao ano de 2005, nas verbas de delegação de competências pela Câmara Municipal da Horta na nossa Junta é, sem dúvida alguma, um grande revés nas nossas aspirações e planos para o mandato. Esta redução mantémse no próximo ano pelo que as dificuldades serão as mesmas. Esperamos que a partir de
2008 a nossa Câmara consiga aumentar as verbas que transfere para todas as Juntas de Freguesia.
Gostaria também de salientar que pugnaremos e trabalharemos para que a Junta de Freguesia seja uma entidade que consiga congregar e apoiar todas as Instituições da Freguesia, no
desenrolar da sua actividade, respeitando a privacidade e independência de cada uma, para
que o bem comum dos feteirenses e residentes prevaleça.
Antes de passar a elencar algumas das actividades desenvolvidas torna-se importante referir
que, em 28 de Outubro de 2005, quando assumimos os destinos da Junta esta possuía a
verba de 11.240,61 euros e ainda tinha verbas a receber da Câmara Municipal da Horta,
referentes a obras delegadas que ainda não se encontravam realizadas. Esta informação tem
que ser dada atendendo a que correram boatos de que a Junta anterior tinha deixado dívidas
o que é totalmente falso. Independentemente das opções tomadas ao longo do anterior mandato o que se torna justo referir é que a anterior Junta passou o testemunho com a situação
financeira estável.

Limpeza de Ribeiras
Efectuou-se o corte de árvores,
canas e vegetação diversa e a
limpeza das ribeiras da Freguesia. Usou-se também herbicida para queima em determinados locais.

Limpeza de Bermas e
Valetas

Asfaltagens de Parques e Entradas

Houve uma grande preocupação em manter as bermas dos
nossos caminhos limpas e
roçadas tendo-se também
procedido a raspagem de
bermas em diversos caminhos.

Efectuou remendagens na
Freguesia e asfaltagens de
diversos parques e servidões. No Cimo da Granja
alargou-se a via.
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Reparação de Muro
de Curso de Água

Reparação de ponte
de acesso a pastagens

No seguimento de uma
derrocada de muro de curso de água na Atalaia que
motivou estragos em diversas pastagens efectuou-se a
sua reparação.

Foi reparada uma ponte de
acesso a pastagens em que
metade dos seus boiões
tinham caído.

Pintura de Abrigos

Limpeza do Porto

Efectuou-se a pintura de
todos os abrigos de passageiros na Freguesia. No
próximo ano serão repintados e também serão colocada madeira nos assentos e
costas.

O leito do Porto foi limpo
permitindo maior facilidade
na acostagem e varagem de
barcos. No próximo ano será
reparada a rampa de varagem
e colocadas duas escadas
novas. Também foi efectuada
queima de limos e mantido o
Porto, zona envolvente e
costa limpos.
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Manutenção da Zona
de Lazer
Este espaço é uma das portas
de visita á nossa freguesia.
Por ali passa muita gente da
freguesia e não só. Vimos
muitas pessoas também de
outras freguesias a usarem o
espaço e inclusivamente os
idosos do Turismo sénior ali
passavam semanalmente.
Efectuou-se uma grande poda
dos salgueiros, todas as paredes do parque de lazer e zona
envolvente foram lavadas e
pintadas. As instalações sanitárias foram reparadas assim
como a iluminação do parque

Aquisição de Camioneta
A aquisição da camioneta
revelou-se como um investimento muito importante
sendo esta ferramenta fundamental no dia a dia da actividade da Junta.

Aquisição de Bote
Baleeiro
Somos junto com Câmara
Municipal, Juntas de Freguesia de Capelo, Salão, Castelo
Branco e a partir do próximo
ano Angústias membros da
Secção de Botes Baleeiros da
Ilha do Faial através do Clube Naval da Horta.
A representação da Junta de
Freguesia, nesta secção, é
feita pelo Presidente da Junta
e por Roberto Carlos Moreira
da Silva membro das tripulações baleeiras da nossa Freguesia.

tendo sido necessário adquirir vários globos protectores
das lâmpadas que foram partidos por actos de vandalismo,

protecções nos que apanham
com mais cento para evitar
que os contentores virem
para a estrada. No próximo
ano tentaremos cobrir toda a
Freguesia com novos Parques
de contentores.

As mesas de piquenique
foram todas desmanchadas e
todas as ferragens e parafusos
substituídos tendo sido
depois envernizadas.
Foram feitas obras de remodelação no Bar, feitas grelhas
e protecções para os grelhadores, fornecimento de lenha
durante todo o Verão, manutenção do parque e instalações sanitárias limpas entre
outras coisas.

Pintura de Parques
de Contentores e
Colocação de Protecções

Pintura do Cemitério, Limpeza Continuada e arranjo da
Campa do Soldado

Participação nos
Jogos de Água da
Semana do Mar

Todo o cemitério foi pintado e é efectuada a limpeza
continuadamente do cemitério e instalações sanitárias
situadas no adro da Igreja.

perado na ilha do Pico durante o próximo ano.
Neste momento a nossa ilha
tem quatro botes sendo dois
do Clube Naval da Horta
(Claudina e Nossa Senhora
da Conceição), um da Freguesia do Capelo (São José) e a
Freguesia do Salão também já
possui o seu (Nossa Senhora
do Socorro) que ainda não
foi lançado à água.

Pintou-se os parques de contentores existentes e foram
colocadas

A nossa Freguesia participou
com uma equipa nos Jogos
de Água da Semana do Mar

Participação e actividade das Tripulações Baleeiras Feteirenses
As nossas tripulações baleeiras treinaram a partir de
Maio até fins de Agosto,
todas as terças-feiras, e participaram em diversas regatas com bons resultados.
Na regata da Semana do
Mar uma tripulação nossa
obteve a melhor participação, ao nível da nossa ilha,
ficando em quinto lugar da
geral entre 23 tripulações.

Organização do Desfile da Semana do
Mar
Organizámos o desfile da
nossa Freguesia na Semana
do Mar tendo sido das
melhores representações de
freguesia. Para o efeito foi
fundamental o apoio da
Casa do Povo, dos Escuteiros, da Marcha da Filarmónica, dos Jovens e de muitos
particulares.

I Regata de Nª Srª
de Lourdes Feteira
2006
Organizámos a I Regata
Baleeira de Nossa Senhora
de Lourdes na nossa baía
que contou com a participação dos três botes existentes, na altura, na nossa ilha.

Foi adquirido, por esta Junta,
o bote baleeiro Nossa Senhora da Guia que através de
subsídios da Câmara e do
Governo Regional será recuO Feteirense
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Pintura Interior e
Exterior da Sede da
Junta de Freguesia
e da Casa do Povo
No seguimento das obras
de substituição de telha e
colocação de novas portas
e janelas levadas a cabo
pela Casa do Povo a Junta
efectuou a pintura de todo
o edifício da Junta de Freguesia e Casa do Povo quer
interior quer exteriormente.

Participação em
Congresso da ANAFRE
O Presidente da Junta participou, junto com outros Presidentes de Junta da nossa ilha,
no Congresso Nacional da
ANAFRE
–
Associação
Nacional de Freguesias que
decorreu em Santa Maria da
Feira.

Organização
Biblioteca

Apoio na Festa de
Nossa Senhora de
Lourdes
A Junta de Freguesia
apoiou a Comissão de
Festas em diversificados
aspectos de entre os quais
mais se destacam a assunção de 50% das despesas
com as passagens da artista
Sara Pacheco e sua mãe
Milú, nossas conterrâneas,
o fogo de artificio de
encerramento da festa e a
organização do salão de
exposições.

Com o Apoio de Voluntários a Junta de Freguesia
efectuou uma acção de
desratização por toda a
Freguesia.
A Junta de Freguesia tem
disponibilizado veneno a
quem o solicita. Para o feito
basta contactar os serviços
administrativos da Junta.

Apoio às Escolas

Férias Desportivas

A Junta de Freguesia
apoiou as nossas Escolas
procedendo às limpezas e
roças dos espaços circundantes. Efectuaram-se reparações nas Escolas e além
do transporte diário das
Crianças de e para a Escola
também foi efectuado o
transporte para a piscina
municipal e outras actividades. Por altura do Natal
ofertámos as Escolas com
material.

Durante os meses de Julho e
Agosto a Junta de Freguesia
desenvolveu o projecto Férias
Desportivas que decorreu
todos os dias da semana das
8H30 às 13H00. As cerca de
vinte Crianças foram acompanhadas por quatro jovens da
nossa Freguesia (Nicole Mendonça, Sónia Silva, Tatiana
Contente e Vanessa Vargas)
em actividades programadas,
passeios e intercâmbios com
outras Freguesias.

Apoio na Abertura
da Galeria dos Párocos
A Junta de Freguesia apoiou
a nossa Igreja na abertura da
galeria dos Padres que na
nossa Freguesia paroquiaram.

Manutenção e Limpeza do Parque
Infantil
Efectuou-se a limpeza continuada do parque infantil
situado junto ao porto da
nossa Freguesia e o escorrega foi reparado. Durante o
primeiro semestre do próximo ano serão colocados
mais equipamentos e as
instalações sanitárias postas
em funcionamento

Símbolo Heráldico
da nossa Freguesia

de

Iniciou-se a inventariação
de todos os livros que a
Junta possui com a finalidade de ser criada uma
Biblioteca.

Melhoria no Atendimento com a
Reextruturação dos
Serviços e Modernização de Equipamentos
Com a candidatura a fundos do Governo Regional
(DROAP) a Junta de Freguesia conseguiu melhorar
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Desratização

o serviço e o atendimento
que presta com a aquisição
de mobiliário e material
informático.

Após intensos contactos e
duas idas à Comissão dos
Arqueólogos Portugueses a
Junta de Freguesia conseguiu que o processo de
aprovação dos símbolos
heráldicos, da nossa Freguesia, fossem aprovados ao
fim de mais de doze anos
após o início de procedimentos para o efeito.
Durante o primeiro
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semestre de 2007 serão apresentados à Freguesia.
Publicação no Diário da Diário da República Nº 143, II
Série, de 26 de Julho de 2006
Registo na Direcção Geral
das Autarquias Locais, nº
113/2006, de 30 de Agosto.

Placas Toponímicas
Procedemos ao início da
construção de placas toponímicas e durante os próximos
dois anos pretendemos cobrir
toda a Freguesia com estas
novas placas.

Construção de
Muros

Projecto para abertura de um ATL
A Junta de Freguesia em parceria com a Santa Casa da
Misericórdia da Horta apresentaram candidatura ao
Governo Regional para abertura de um ATL na nossa
Freguesia. No próximo mês
de Janeiro a Junta e a Santa
Casa reunir-se-ão com a Escola Básica e Integrada e Instituto de Acção Social para estudo deste projecto.

AERÓBICA
Uma forma de actividade
física regular
Contando com cerca de
quarenta senhoras inscritas, desde o início de
Novembro que a Junta de
Freguesia
disponibiliza
actividade física regular
através de aulas de aeróbica, ministradas às segundas
e quartas-feiras das 20H30
às 21H30 horas no préfabricado da Junta de Freguesia.
A aeróbica é uma actividade onde pode aliviar o
stress diário, divertir-se ao
mesmo tempo que mantém o físico em forma.

RReeppaarr aa çç ããoo
Balaústres
Balaústres

ddee

Foi reparada e substituída
Foi reparada e substituída
balaustrada da Rua de S.
balaustrada da Rua de S.
Pedro ficando a sua pintura
Pedro ficando a sua pintupara o próximo ano.
ra para o próximo ano.

Padre
António
Augusto Cardoso
(1921-1998)
Os restos mortais do nosso
saudoso Padre Cardoso
foram transferidos em 14
de Maio de 2006 para campa rasa condigna, adquirida
pela Junta de Freguesia,
precisamente 8 anos após a
sua morte.
O Sr. Padre Cardoso paroquiou nesta Freguesia desde
30 de Julho de 1955 e foi
um pastor e um amigo que
no meio de tantas dificuldades e tempos de escassez
conseguiu manter a sua
Igreja humana assim como
o seu templo de forma
exemplar.

Construiu-se um muro na
Portela e foram entregues
projectos na Câmara
Municipal para a construção de mais muros. Brevemente iniciaremos a construção de muro no Algar e
o reforço de outro na Atalaia. Contamos durante o
ano de 2007 intervir em
diversos locais podendo
desde já destacar a Rua das
Courelas.

Os nossos Idosos
Desde Outubro que o centro
de convívio dos nossos idosos
funciona no rés-do-chão do
passal. Tal situação deveu-se
ao empenho da Junta de
Freguesia, Casa do Povo e
Padre Luís Dutra.
Louvamos a forma como a
Casa do Povo, que este ano
comemorou os seus 33 anos
com grande dignidade, procurou melhorar as condições de
acolhimento dos nossos idosos onde a iniciativa de
adquirir uma carrinha e
admitir uma funcionária se
tornou
fundamental
na
melhoria deste serviço que
continua a contar com a prestimosa colaboração da Sra.
Jandira Zeferino.

Construção de Aqueduto
Construiu-se o aqueduto das
terças que desvia as águas
provenientes da Freguesia dos
Flamengos. Aliado a esta
construção efectuou-se a limpeza do veio de água que se
encontrava completamente
tapado em diversos sítios.

Assinatura de Protocolos com Instituições da Freguesia
Foram assinados protocolos
de apoio financeiro entre a
Junta de Freguesia e Instituições da Freguesia tendo
sido contempladas a Filarmónica Lira e Progresso
Feteirense, o Grupo Folclórico da Feteira, o Grupo
Desportivo da Feteira, o
Agrupamento de Escuteiros
Marítimos da Feteira e
Casa do Povo da Feteira. As
nossas Instituições tem-se
revelado bastante activas e
colaborantes pelo que todo
o apoio que possamos dar é
sempre pouco.

Esta actividade que se encontra sob a responsabilidade da
nossa Casa do Povo continuará a merecer todo o nosso
apoio e será sempre tida em
alta consideração nos protocolos celebrados entre as duas
Instituições.

O Feteirense
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Participação
da
Junta de Freguesia
na Feira Açores
2006
A nossa Freguesia participou
na exposição a cargo das Juntas de Freguesia na Feira Açores com a Ceifeira (RIPA).
Abaixo transcrevemos o texto
apresentado, na altura, da
autoria do vogal da Assembleia de Freguesia José Alberto Fialho.
MÁQUINA DE CORTAR
TRIGO, OU CEIFEIRA, na
freguesia da Feteira, também
conhecida por RIPA
O aparecimento desta
máquina na década de 40/50

no Faial, foi sem dúvida uma
autêntica revolução.
As searas de trigo que
abundavam nesta ilha eram
cortadas
(ceifadas)
por
homens à foice, que levavam
dias e dias a corta-las. As pessoas ajudavam uns aos
outros, por isso cortavam
trigo semanas e semanas
seguidas.
Tudo melhorou com aparecimento desta MÁQUINA,
levava menos tempo a cortar
o trigo, passou a ser menos
cansativo para o homem,
passou-se ocupar menos mãode-obra.
Para que esta máquina
fosse rentável, ocupava o
homem (Operador) que sentado na máquina, controlava
a saída da paveia , numa seara
normal , saía a paveia para a
terra palheta sim ,palheta

não , esta paveia era segura
pelo homem da máquina
com uma vara , para que esta
não ficasse muito espalhada ,
para facilitar a quem vinha a
fazer os feixes , e , colocá-los
em torreão , até ir para a
debulhadora.
Esta máquina era puxada
por uma junta de vacas em
terras planas, em terras com
inclinação acentuada, utilizava-se mais uma junta de
vacas, que davam uma silga ,
isto é, davam uma ajuda.
Os donos das searas é que
forneciam as juntas de vacas,
como é compreensível mudavam de juntas de vacas, várias
vezes ao dia.

beiras, para facilitar a passagem das vacas na primeira
vez.
Estas máquinas trabalharam
no Faial, até ao ano de 1969,
altura em que se deixou de
cultivar cereais nesta ilha, por
várias razões; devida às modificações climatéricas, o nosso
trigo deixou de ter qualidade
– Os celeiros conseguiam
vender aqui trigo vindo de
fora a preço mais baixos .
Hoje máquinas destas, são
peças de museu. Há que guardá-las. Fazem parte da nossa
história.

Para que o serviço fosse
feito em condições, em cada
terra teriam de ser abertos
carreiros, com pouco mais de
um metro de largura, junto às

I Encontro – Feteira “Retalhos Históricos”
Inserido nos festejos em honra da nossa padroeira a Junta de Freguesia promoveu o I
Encontro – Feteira “Retalhos Históricos”.
Sendo a nossa Freguesia uma das mais antigas da Ilha do Faial.
Dada a riqueza das suas terras e ao facto de “muitas almas” terem-se fixado desde o inicio
do povoamento nesta zona da Ilha.
Na perspectiva do inicio da elaboração de um levantamento histórico, da nossa Freguesia, a
Junta de Freguesia teve o privilégio de Monsenhor Júlio da Rosa e Sr. Machado Oliveira
aceitarem colaborar connosco nesta reflexão histórica que se pretende salutar e cativante
onde a intervenção de todos nós pode enriquecer os conhecimentos sobre a nossa Freguesia.
Contámos com a colaboração do Grupo de Cordas do G.F.F. que nos brindou com os seus
belos acordes e da nossa Sociedade Filarmónica pela cedência da sala.

Inauguração de Acessos Públicos à Internet
A Junta de Freguesia colocou à disposição do público em geral dois postos de acesso à Internet. Transcrevemos o discurso, feito pelo Presidente da Junta, na inauguração que contou com a presença de membros da Assembleia de Freguesia, do senhor Presidente da Direcção da
Casa do Povo, da Professora e Alunos do quarto ano da Escola do Algar e Comunicação Social.
Agradeço a presença de todos neste acto de inauguração dos acessos à Internet e consequente disponibilização ao público.
A Junta de Freguesia da Feteira coloca à disposição dos Feteirenses este equipamento que esperamos vir a ser utilizado por todas as gerações.
Estes computadores encontram-se ligados à Internet e também outros programas que são utilizados nas Escolas assim como nas Empresas.
Além de tudo o que a auto-estrada da informação e da comunicação disponibiliza também os adolescentes e jovens poderão fazer os seus
trabalhos escolares com os programas aqui oferecidos. Além de poder ser também um espaço de lazer e ocupação sã dos tempos livres
existem diversificados serviços que a NET disponibiliza e dou o exemplo da entrega das declarações de IRS via Internet que em muito
pouco tempo passaram a ser todas enviadas por esta via.
Convidamos também as Escolas da Freguesia a utilizar estes acessos.
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Os postos agora colocados à disposição dos Feteirenses funcionarão de Segunda a
Sexta-feira das 9:00 às 12:30 e das 13:30 às 17:00 horas assim como às Terças e
Quintas-feiras das 20:00 às 21:30 horas.
Este equipamento foi adquirido ao abrigo do programa comunitário POS_C
(Programa Operacional Sociedade do Conhecimento),
na sua última fase, que comparticipou em 75% do investimento. Mesmo havendo
um encargo de cerca de mil euros, por parte desta Junta, consideramos um excelente
investimento.
Este investimento insere-se num projecto mais ambicioso que pretendemos finalizar
até final do corrente ano com a modernização administrativa (ao nível do
equipamento informático e do mobiliário) e abertura de uma página na Internet.
Pretendemos assim prestar um melhor serviço à população com a disponibilização de
mais informação e também abrindo portas para mais diálogo e opiniões.
Aproveito este momento para agradecer ao Sr. Presidente da Casa do Povo da Feteira
pela cedência deste espaço onde pudemos instalar estes computadores. Sem este
espaço seria difícil avançar-mos com o projecto de acesso público à Internet.
O bom relacionamento entre instituições da mesma freguesia levam a uma
consequente melhoria dos serviços que se podem prestar.
Termino desejando que este equipamento seja bem utilizado e que possa ajudar o
maior número possível de Feteirenses.
Muito obrigado.

Semana Desportiva e Cultural
A semana desportiva e cultural da freguesia da Feteira decorreu de 4 a 12 de Março de 2006. Na vertente desportiva contou com 311
participações.
As modalidades foram aiúca, dominó, sueca, bilro, snooker, matraquilhos, tiro ao alvo, setas, canoagem, pesca desportiva, fut sal, jogos
tradicionais, rally papper, BTT e motocross. O motocross em mini motos, o rally papper e o fut sal foram a novidade, com grande êxito,
em termos desportivos e lúdicos.
Na vertente cultural a semana contou com exposições de arte sacra e lavores, teatro, cinema, karaoke, actuação de talentos da freguesia,
folclore, e actuação do grupo coral da Horta.
De destacar o intercâmbio com o teatro do grupo folclórico de Pedro Miguel e com o grupo folclórico do Salão que além de actuar
junto com o nosso grupo folclórico também participou nas chamarritas.
A participação do grupo folclórico da Feteira com duas peças de teatro merece destaque por ser a primeira vez que o fez e pela qualidade que apresentou.
Destaco também a palestra sobre violência doméstica dada por técnicas do núcleo da UMAR na Horta (União de Mulheres Alternativa
e Resposta) que teve muita assistência.
A equitação marcou presença com passeios em dois belos cavalos e demonstrações diversas feitas
por Paulo Castro e Birgit Brandftattes do centro hípico da Hortaludus.
Os nossos idosos presentearam-nos com um belo e divertido momento de desfile de moda com
trajes antigos diversos e com lindos lavores feitos em diversos materiais. A participação da Igreja
em conjunto com os Jovens também foi novidade com a exposição de arte sacra da nossa freguesia que conta com belas peças dos séc. XVII, XVIII e XIX.
O almoço e cerimónia de entrega de troféus foi bastante participado demonstrando o grande
interesse que esta edição da semana desportiva e cultural gerou na freguesia.
O êxito da 11ª edição da semana desportiva e cultural da Feteira deveu-se a todos os organismos
e instituições da freguesia e a todos os feteirenses que souberam apoiar e participar com alegria e dinamismo.
Contactos da Junta de Freguesia
Estrada Regional, 1-1ª 9900-361 FETEIRA-HRT

Telefones: 292 943 360 e 292 943 364

Mail: juntaf@sapo.pt

Telefax: 292 943 368

Texto/Fotografia: Junta de Freguesia da Feteira Paginação/ Montagem: Helena Rosa
Impressão: Gráfica “ O Telegrapho”
Rua Conselheiro Medeiros,30 9900-Horta Tel:292292245
Tiragem: 1000 exemplares
O Feteirense
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Festa de Nossa Senhora de Lourdes - 2006
Segundo informações da
Comissão Fabriqueira da
nossa Igreja as festas em honra da padroeira Nossa Senhora de Lourdes obtiveram o
dobro das receitas do ano
passado.
Para tal foi fundamental o
apoio de todas as entidades
da Freguesia, de todos quantos trabalharam antes, durante e depois das festas assim
como a participação de todos
os que deram coisas para a
festa e ainda dos que nela

participaram.
Em nosso entender as festividades melhoraram e pretendemos manter o apoio á nossa festa maior como forma de
engrandecimento da nossa
Freguesia e também para
apoio no pagamento das
obras da Igreja.

ainda mais apoios para uma
Festa cada vez maior.

No ano de 2007 a Junta pretende continuar a ser o principal financiador e impulsionador da sua Festa maior na
perspectiva de que se consiga

Ampliação da Zona de Lazer
Esta Junta de Freguesia entregou na Câmara Municipal da Horta o projecto
para ampliação da Zona de Lazer até á foz da ribeira. Atendendo á indisponibilidade dos serviços camarários o projecto foi encomendado, por esta junta, ao
senhor Luís Fialho que o apresentou em tempo recorde. O nosso obrigado a
ele. Neste momento aguardamos pareceres externos à Câmara Municipal. Este
projecto ronda os cento e cinquenta mil euros e em reunião tida com o senhor
Presidente da Câmara o mesmo nos colocou à vontade para execução deste
projecto dentro deste mandato.

Assembleia e Junta de Freguesia
A composição dos orgãos autárquicos da nossa Freguesia surgida no
seguimento das eleições autárquicas de 09 de Outubro de 2005, com
tomada de posse e transferência de poderes no dia 28 mesmo mês e no
seguimento da votação que abaixo se discrimina ficou assim constituída:
PSD – 295 Votos – 4 Mandatos; PS – 282 Votos – 4 Mandatos; CDU – 62
Votos – 1 Mandato; PP – 27 Votos – 0 Mandatos.

Junta de Freguesia

Presidente da
JuntaEduardo Humberto Silveira
Pereira
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Secretário
-Lina
Margarida Soares Tesoureiro
José
Dias Andrade
Ricardo
Vargas
Duarte

Assembleia de Freguesia
Presidente – Lisa Marie Garcia Furtado
1º Secretário – Alzira Maria Gonçalves Soares Luís
2º Secretário - Sónia Margarida Soares Santos Silva
Vogais:
- Odilia Maria Andrade Pinheiro
- José Alberto Fialho
- José Pedro da Silva
- Manuel Urbano da Silva
- Afredina Serpa Dias Marcos
- Ana Paula da Silva Duarte
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Encontro da Câmara Municipal com as Juntas de Freguesia na Feteira
O segundo encontro da Câmara Municipal com as Juntas de Freguesia da nossa ilha decorreu no passado dia 16 de Março na nossa
Freguesia.
Abaixo transcrevemos o texto de boas vindas do Presidente da nossa Junta.
Exmº Senhor
Presidente da Câmara
Exmº Senhor
Vice-Presidente da Câmara
Exmªs Senhoras e Exmºs Senhores
Vereadores
Exmªs e Exmºs Colegas Autarcas de Freguesia
A Freguesia da Feteira sente-se honrada com a marcação deste evento para a
sua freguesia e saúda-vos a todos.
Sabendo que esta reunião é da inteira responsabilidade da Câmara Municipal
atrevo-me a tirar um pouco do nosso tempo para dizer duas ou três palavras.
Aos autarcas recém empossados e naturalmente inexperientes surgem muitas dúvidas e questões.
Se estes problemas se colocam aos autarcas de município muito pior é para os autarcas de freguesia.
Ao saber que foi criado o Gabinete de Apoios às Juntas de Freguesia tenho esperança que tal gabinete venha de encontro às nossas
pretensões com canais claros de um salutar diálogo com vista à real resolução dos nossos problemas e bem estar comum.
Os autarcas de freguesia agem com maior sentimento por serem o verdadeiro governo de proximidade das populações sendo incompreendidos muitas vezes por colegas autarcas de município.
A Câmara Municipal da Horta merece o nosso respeito pela forma como, há já alguns anos, teve a iniciativa e a confiança nas sua Juntas de Freguesia para nelas delegar competências.
Mais, penso que no actual quadro politico e técnico da Câmara Municipal estão criadas as condições para o bom funcionamento dum
gabinete de apoio às Juntas uma vez que existem muitas pessoas com experiência na área. Delas esperamos muito e colocamo-nos à sua
disposição a bem da comunidade.
O desconhecimento e a pouca clareza das vias correctas de diálogo para resolução dos problemas das freguesias leva os autarcas a estarem com o sentimento de andar a pedir favores.
Lanço no ar três questões, de entre outras que poderia colocar, que penso serem importantes reflectir:
Será que ficaria o Faial bem servido com a constituição de 1, 2 ou até 3 associações de freguesias?
Não tendo, claramente, a nossa Câmara maquinaria suficiente face ao seu volume de trabalho e ao solicitado pelas Juntas será que
através da(s) associações de freguesia também poderia ser beneficiada?
Sendo as Juntas de Freguesia obrigadas, por imposição legal, a cobrar os seus serviços não seria importante, sem beliscar a autonomia
de cada Junta, a execução dum regulamento comum de taxas e licenças, com valores únicos, devidamente elaborado e publicado, que
penalizasse os não recenciados ou moradores doutras Freguesias?
Agradeço a vossa atenção e desejo que esta reunião seja o mais produtiva possível.
Muito obrigado! Feteira, 16 de Março de 2006
O Presidente da Junta de Freguesia
Eduardo Humberto Silveira Pereira

Recenseamento Eleitoral
Todos os jovens a partir dos 17 anos podem recensear-se até 55 dias antes de cada acto eleitoral.
A partir dos 18 anos só o podem fazer até 60 dias antes de cada acto eleitoral.
Aos novos residentes, aos quais saudamos e damos as boas vindas convidamos a recensearem-se na sua nova Freguesia.
Documentos a apresentar:
Bilhete de Identidade com residência na freguesia da Feteira (para todos)
Cartão de eleitor para transferência de outra Freguesia.
O Feteirense
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Instituições da Freguesia
Os nossos sete Impérios levaram uma vez mais a efeito as suas festividades, com grande dignidade,
em honra do nosso orago O Divino Espírito Santo.
Destacamos as obras levadas a efeito pelo Império do Farrobim, em que esta Junta
também colaborou e que começam a dotar aquele império duma estrutura de
grande importância para ele e para a freguesia.
O Império da Portela também levou a efeito a construção de um anexo, em que
esta Junta também colaborou, que vem também ajudar aquele império com local
para arrumos, instalação sanitária e estrutura de apoio à festa.
Antes da realização de todos os impérios as irmandades pintaram e
embelezaram as copeiras e a Junta efectuou a limpeza e pinturas das zonas
envolventes, colaborando nalgumas situações com as irmandades.

Escuteiros vão lançar ao Mar a Espalamaca
Após beneficiação geral, quase concluída, o nosso agrupamento de escuteiros
marítimos vai lançar ao Mar, durante o primeiro semestre de 2007, a lancha
Espalamaca, antiga lancha dos pilotos que servirá de apoio às actividades do
agrupamento. Esta Junta também colaborou na beneficiação desta embarcação
de apoio.

Império da Música
A nossa Filarmónica levou a efeito mais uma temporada musical que nos honra a todos.
Dentro das suas dificuldades conseguiu levar a efeito o que se propunha efectuar sendo
uma das Filarmónicas da ilha que as pessoas mais gostam de ouvir atendendo ao seu
reportório.
Efectuou obras com a construção de novas instalações sanitárias de apoio á sala de espectáculos e a partir de Janeiro irá efectuar com o apoio da Junta obras de melhoramentos
no interior.

Grupo Desportivo da Feteira
O Nosso Grupo Desportivo tem demonstrado vitalidade e esta época conta com 4
escalões (Infantis, Iniciados, Juniores e Seniores) sendo uma das principais equipas,
neste, momento na nossa ilha. A equipa sénior ganhou, com brilhantismo, a nível de
ilha o apuramento para a final da Taça Bodas de Diamante tendo sido derrotada em
São Roque do Pico pelo Clube Boavista de São Mateus. Numa final onde tudo pode
acontecer o nosso grupo desportivo portou-se com grande dignidade elevando assim o
seu nome e o da nossa freguesia.
A Direcção do Grupo Desportivo levou a efeito obras no piso do campo de futebol e
ampliou a sua sede social. Estas obras contaram também com o apoio desta Junta.

Página 10

ANO IV * Nº 8

Grupo Folclórico da Feteira
O nosso Grupo Folclórico conseguiu finalmente encontrar um local para instalar a sua
sede e sala de ensaios. Com a cedência por parte da Câmara Municipal da Horta de metade da ex-escola do Farrobim as condições para as suas reuniões e ensaios melhoraram
significativamente. O nosso Grupo Folclórico durante o ano efectuou um grande número
de actuações de bom nível.
Com o desafio lançado pelo Presidente da Junta este Grupo lançou-se também na experiência teatral tendo animado com as suas actuações os feteirenses
e públicos por onde actuou fora da freguesia. Também após repto
desta Junta abriu o seu Grupo de Cordas que já actuou pela Festa
de Lourdes e actuará na Festa de Reis.

Casa do Povo da Feteira
A nossa Casa do Povo após eleições iniciou funções com maior entusiasmo, que aplaudimos, tendo já
levado a efeito diversas acções que consideramos meritórias.
A compra de viatura para transporte dos nossos idosos, as obras que levou a efeito na sua sede social,
o lançamento do primeiro número do seu Jornal e lançamento de página
na Internet são algumas das acções desenvolvidas. A nossa Freguesia só tem a ganhar quando as suas Instituições são dinâmicas e empreendedoras. A Junta de Freguesia associa-se a todas elas para a melhoria e o
bem-estar de todos.

JUNTA DE FREGUESIA
DA FETEIRA

Horário de funcionamento da Junta
Expediente: 09H00-12H30/ 13H30-17H00
Atendimento: Terças e Quintas-Feiras das 20H00 às 21H00

Actividade da Assembleia de Freguesia da Feteira
A nova Presidente da Assembleia de Freguesia L i s a M a r i e G a r c i a F u r t a d o , desde a sua tomada de posse em 28 de Outubro de
2005, na sede da Junta de Freguesia, decidiu em conjunto com esta Junta, descentralizar as reuniões tendo este órgão reunido, por cinco
vezes, em locais como o Império das Grotas, a Sociedade Filarmónica e o pré-fabricado da Junta com as ordens de trabalho que abaixo se
mencionam:
Reunião ordinária de 30 de Dezembro de 2005
Apreciação da Actividade da Junta de Freguesia.
Discussão e aprovação da 3.ª Revisão Orçamental do ano de 2005. Aprovado por unanimidade.
Apreciação do Inventário.
Reunião extraordinária de 26 de Janeiro de 2006
Discussão e Aprovação do Plano e Orçamento para 2006. Aprovado por unanimidade.
Proposta de Alteração da Taxa de Jazigos. Aprovado por unanimidade.
Proposta de Regulamento para exploração do Bar do Parque de Lazer. Aprovado por unanimidade.
Reunião ordinária de 03 de Abril de 2006
Apreciação da Actividade da Junta de Freguesia.
Apreciação e votação da Prestação de Contas da Freguesia da Feteira, referente ao ano de 2005. Aprovado por unanimidade
Apreciação do Inventário.
Discussão e aprovação da 1.ª Revisão Orçamental do ano de 2006. Aprovado por unanimidade.
O Feteirense
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Discussão e aprovação de alteração do Quadro de pessoal. Aprovado por unanimidade.
Criação de Comissão para apreciação e apresentação, à Junta, de eventuais alterações ao Regulamento do Cemitério, proposto. A comissão foi criada e composta por AlfredinaDias Serpa Matos, José Alberto Fialho e Alzira Luís
Reunião ordinária de 22 de Junho de 2006
Apreciação da Actividade da Junta de Freguesia.
Discussão e aprovação da 2.ª Revisão Orçamental do ano de 2006. Aprovada por unanimidade.
Aprovação do Regulamento do Cemitério. Aprovado por unanimidade.
Proposta de alteração das quotas do Cemitério. Aprovado por unanimidade.
Proposta do Símbolo Heráldico da Freguesia. Aprovado por unanimidade.
Reunião ordinária de 28 de Setembro de 2006
Apreciação da Actividade da Junta de Freguesia.
Discussão e aprovação da 4.ª Revisão Orçamental do ano de 2006. Aprovado por unanimidade.

COMPLEXO MULTIUSOS E RESIDÊNCIAL DA FETEIRA
Continuação da 1ª Página
No seguimento do trabalho
anteriormente iniciado, o
Presidente da Junta, aproveitando deslocações a Lisboa,
reuniu com os promotores e
com o Arquitecto do projecto. A vinda da maqueta foi
uma realidade por empenho
desta Junta e com a ajuda do
senhor José Pedro da Silva e
da sua empresa ATRANS.
Este empreendimento materializa o conceito públicoprivado com acuidade em
zonas onde o investimento
público representa 80%.
Os promotores pretendem
doar um espaço de cerca de
1,5 ha, executando o projecto
de execução, para construção
de um Complexo SócioCultural que permitirá acolher os serviços da Junta de
Freguesia e outros, e que será
faseado, constando, numa 1ª
fase da construção de instalações com várias valências, tais
como, centro médico e de
enfermagem, farmácia social,
instalações para os serviços da
Junta de Freguesia, Zona de
Convívio e bar, zona de parqueamento.
Numa 2ª fase terá um edifício
ligado por uma alameda ao
edifício anterior e será constituído por um auditório com
120 lugares, com cabine para
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projecção e sistema de tradução, assim como salas multifunções, biblioteca e salas
para formação no âmbito das
novas tecnologias.
Contígua a este edifício está
projectada uma zona de lazer
constituída por uma piscina
para adultos e outra para
crianças a par duma área de
apoio constituída por balneários para ambos os sexos e
instalações para deficientes e
uma zona para bar e zona de
convívio.
Todas estas áreas estão enquadradas por um projecto paisagístico adequado para uma
integração global.
O restante empreendimento
– Complexo Residência será
constituído por 6 quarteirões,
3 deles com moradias unifamiliares geminadas com projecto de arquitectura completo e os outros 3 com moradias unifamiliares individuais
ou geminadas com tipologias
indicativas. O Complexo
Residencial é servido por um
acesso viário e outro pedonal
com enquadramento paisagístico adequado. Todo o
empreendimento é servido
dos infraestruturas de esgotos, com ETAR compacta,
com recuperação das águas
tratadas para o sistema de

rega de todo o empreendimento, redes eléctrica exterior e rede de telecomunicações.
Neste momento o projecto
encontra-se em fase de junção
de documentação, de modo a
instruir a Unidade de Execução, forma adoptada sugerida
pela nossa Autarquia e aceite.
Foi entregue, pelo promotor,
no fim do mês de Setembro a
nova forma de apresentação
do projecto – Unidade de
Execução – e adicionalmente
e resultado de reunião com
os responsáveis da edilidade
um conjunto de documentos
complementares que serão
apreciados e terão a tramitação que a legislação impõe
para o processo.
Espera-se que após a consulta
pública, obrigatória e a análise dos responsáveis, possa ser
presente à Assembleia Municipal para apreciação em Fevereiro de 2007.

e Tribuna das Ilhas. Muitos
foram os feteirenses e não só
que nos questionaram sobre
este projecto demonstrando
também grande simpatia por
ele.
Todos esperamos que a materialização deste projecto, que
dotará a nossa freguesia de
infra-estruturas modernas e
que são uma mais valia para
os residentes e população
faialense. Para esse facto além
da permanente disponibilidade do promotor e da Junta de
Freguesia, a dedicação da
nossa Câmara Municipal,
assim como o cumprimento
do prometido pelo Governo
Regional é importante para a
angariação de recursos para a
sua efectivação.
Somos uma freguesia de grande dimensão na nossa ilha e
aguardamos por um polivalente á demasiados anos.

Este projecto
foi
notícia,
aquando
da
sua apresentação, com destaque no
Correio
da Horta
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