
Dia da Freguesia - 25 de Agosto de 2008 

 

  A Junta de Freguesia da Feteira tem a honra de convidar todos os Feteirenses, e a população em geral, 
para as comemorações do Dia da Freguesia da Feteira, que se realiza este ano pela primeira vez, no dia 25 
do corrente, de acordo com o programa abaixo indicado: 

 

 

Caros Feteirenses, 

 

  Neste dia tão especial para a nossa Freguesia sinto-me honrado por, na 
qualidade de presidente da Junta, poder endereçar umas palavras a todos os 
naturais e residentes da Feteira. 

 

  Instituir e comemorar o primeiro Dia da Freguesia foi uma meta que a 
actual elenco autárquico prossegue desde o início do mandato. Para o efeito, 
foi necessário ultrapassar diversas etapas. 

Editorial 

Continua  na 2ª Página 
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 ANO V   *   Nº 10            

O Feteirense 
Publicação da Junta de Freguesia da  Feteira 

  A primeira foi a aprovação e apresentação pública dos nossos símbolos heráldicos, depois a escolha, con-
sensualização e aprovação da data escolhida para o Dia da Freguesia e, por fim, o que consideramos a cere-
ja em cima do bolo, a criação e aprovação do Hino da Freguesia. 

 

  Os Feteirenses podem orgulhar-se de possuírem um Hino feito por pessoas da nossa Terra, aos quais que-
remos reconhecidamente agradecer, por um lado, por terem aceite o nosso convite e desafio e, por outro, 
pela grande qualidade do trabalho apresentado. 

PROGRAMA: 

 

20h00 – Hastear das Bandeiras 

 

20h15 – Sessão Solene Comemorativa do Dia da Freguesia 

 

20h30 – Homenagens 

 

20h45 – Apresentação Pública do Hino da Freguesia da 
Feteira 

 

21h00 – Apresentação da Página WEB da Junta de Freguesia 
da Feteira 

 

21h15 – Momento Cultural com o Grupo “Ecos do Fado” 

 

Local: Igreja Paroquial da Feteira 

 

 

 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia da Feteira, 

 

Eduardo Humberto Silveira Pereira 

25 Agosto 2008     



 

Junta da Feteira cria Dia da Freguesia 
 

  Por proposta da Junta da Feteira, esta localidade faialense também já tem o Dia da Freguesia, que será 
celebrado pela primeira vez em 2008. A data escolhida foi a segunda-feira anterior ao domingo da festa de 
Nossa Senhora de Lourdes, que ocorre no último fim-de-semana de Agosto. 

  A proposta foi aprovada por unanimidade na reunião da Assembleia de Freguesia, realizada no dia 28 de 
Setembro último. 

  O Dia da Feteira foi escolhido com base na heráldica, que representa o que de mais importante há na Fre-
guesia, e que é Nossa Senhora de Lourdes, padroeira, e o orago, dedicado ao Divino Espírito Santo. Por 
isso, esta data teria de estar relacionada com os dois, pelo que a melhor é sem dúvida a segunda-feira ante-
rior ao domingo da festa da Senhora de Lourdes, já que no domingo precedente ocorre a festa do último 
império e no domingo seguinte realiza-se a solenidade da padroeira. 

  De salientar que a Freguesia da Feteira possui sete impérios dedicados ao Espírito Santo, o que significa 
que o orago é invocado outras tantas vezes por ano nesta localidade. 

  Este é um Dia que a Junta considera de suma importância na medida em que permite falar sobre a Feteira 
em todas as suas vertentes, elevando o nome da freguesia. Além disso, constituirá um momento único para 
homenagear pessoas ou instituições que se tenham distinguido pelo seu percurso e/ou engrandecimento 
desta localidade. 

  O Dia da Freguesia é, também, uma oportunidade para a população local se unir à volta dos problemas e 
anseios da sua localidade, participando activamente nas actividades a realizar. O facto de se realizar no 
Verão permite que muitos dos nossos emigrantes se possam associar às comemorações, contribuindo para o 
brilhantismo de uma festa que é dos feteirenses e para os feteirenses. 
 

Descrição da Heráldica: 
- Coroa do Divino Espírito Santo – Representa o orago da Freguesia: Divino Espírito Santo. 

- Estrela carregada de Rosa Heráldica – Representa Nossa Senhora de Lourdes, cuja procissão é bastante concorrida na 
localidade. 

- Ramos de Fetos – Representam o topónimo “Feteira”, sendo uma referência à flora local, pelo menos na época da atribui-
ção do topónimo. 

- Burelas Ondadas – Representam a localização geográfica da Freguesia junto à costa marítima, assim como a pesca que 
em tempos chegou a ocupar uma parte da população local. 
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  O Hino intitulado “Feteirenses Reunidos” é de grande beleza e significado. Realça de forma bem vincada 
a memória histórica da Freguesia, bem como, o seu presente e quando o ouvimos puxa, de forma natural, 
pelas nossas emoções. 

  Nesta data associamo-nos também aos 125 anos da nossa padroeira participando, de forma bastante activa, 
na elaboração e concretização do programa da festa, sendo o apoio da Junta de Freguesia fundamental na 
realização das festividades de Nossa Senhora de Lourdes. 

  O Dia da Freguesia é um dia de alegria, de convívio, de meditação, de exaltação e de projecção da nossa 
Terra no futuro. Neste dia também aproveitamos para homenagear algumas Personalidades, Instituições e 
Empresas da nossa Freguesia que se destacaram através da sua actividade e dedicação à comunidade. 

  Aos homenageados cumpre-me, em nome da Freguesia, dar-lhes uma palavra de grande apreço e gratidão 
pelo trabalho desenvolvido em prol da Feteira e da comunidade Faialense. 

Viva A FETEIRA! 
 

 

Continuação do Editorial - 1ª Página 
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 (uma vez). 

 A actividade cultural e recreati-
va da Sociedade não se cingiu à 
actuação da respectiva Banda. 
Também organizou – e organiza 
– festas e bailes, danças e assal-
tos carnavalescos, concursos e, 
mais recentemente, Marchas de 
São João e uma Marcha da 
Semana do Ma.  Em 1949-50, 
foi criado um Órfeão, que 
actuou em vários locais, partici-
pou no III Festival de Música 
Popular e organizou um Império 
próprio, entre outras activida-
des. 

 Junta da Feteira propõe criação do Hino da Freguesia e que a Filarmónica e o 
seu Regente sejam homenageados no Dia da Freguesia 
 

  A Assembleia de Freguesia da Feteira aprovou a criação do Hino da Freguesia, bem como a lista das Enti-
dades e Pessoas desta localidade a homenagear no Dia da Freguesia (25 de Agosto). 

 A Junta de Freguesia propôs que a Sociedade Filarmónica Lira e Progresso Feteirense fosse a Entidade a 
ser homenageada. No que diz respeito às Personalidades, o nome proposto foi o de Manuel Garcia Duarte. 
 

Filarmónica Lira e Progresso Feteirense 

 

Instituição de Utilidade Pública fundada a 01-10-1921 

 

BREVE HISTORIAL DA SOCIEDADE FILARMÓNICA LIRA E PROGRESSO FETEIRENSE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A Sociedade foi fundada a 
01/10/1921, graças à iniciativa 
de 15 músicos Feteirenses. 

  Os seus Estatutos originários 
datam de 15/03/35 e só em 2002 
é que foram substituídos pelos 
que vigoram actualmente. 

  A Direcção da Sociedade 
começou por ser confiada ao seu 
mais proeminente fundador, 
José Faria de Goulart Vargas, o 
qual exerceu o cargo durante 
mais de 20 anos. Posteriormen-
te, e até ao presente, sucederam-
se no cargo cerca de 11 sócios 
diferentes, por períodos mais ou 
menos longos. 

  A sede da Sociedade começou 
por ser uma das sacristias da 
Igreja Paroquial. Seguidamente, 
em data que não é possível pre-
cisar, foi construída a primeira 
sede, no mesmo local da actual. 
Mais tarde, foi ampliada e 
melhorada, assumindo a dimen-
são e as características actuais. 
Tudo isto se conseguiu exclusi-
vamente em virtude de donati-
vos e trabalho voluntário dos 
sócios e outros feteirenses. 

 O Estandarte da Filarmónica só 
se estreou em Julho de 1964, gra-
ças ao contributo e trabalho artís-
tico de algumas feteirenses. 

  Inicialmente, a Banda actuou 
sem fardamento e o primeiro a 
ser adoptado era inteiramente 
branco. Nas décadas de 60 e 70, 
foram adoptados dois outros far-
damentos, parcialmente financia-
dos por peditórios locais. O far-
damento actual foi estreado a 25 
de Abril de 2007, por altura da 
apresentação pública dos Símbo-
los Heráldicos da Freguesia. 

  Até 1942, a regência da Banda 
esteve a cargo do primeiro Presi-
dente da Sociedade, José Faria de 
Goulart Vargas. Sucederam-se 
oito outros músicos e, presente-
mente, a regência cabe a Manuel 
Garcia Duarte, desde a década de 
70. 

 Ao longo da sua história, a Ban-
da efectuou várias deslocações a 
outras ilhas do Arquipélago, 
sobretudo ao Pico, por razões de 
proximidade geográfica. Também 
esteve em São Jorge (três vezes) , 
na Terceira (duas vezes), nas Flo-
res (três vezes) e na Graciosa  
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Os Fundadores desta Filarmó-
nica foram: 

- José de Faria Goulart Vargas 

- António Pereira da Silva 

- Manuel Tomás 

- António Pimentel 

- Artur Vargas Garcia 
 

- José Silveira Caldeira 

- Manuel Pereira da Silva 

- Alberto José Luís Naia 

- António Maria Fagundes 

- José Pereira da Silva 

- José Silveira Garcia 

- Joaquim Inácio da Fonte 

- Frederico Silveira Santos 

- Alfredo Crisóstomo 

- Francisco Pereira Conten-
te 

Regentes que passaram por esta Filarmónica 
 

- Em 1921 – José Faria Goulart Vargas, também 
Presidente da Direcção 

- Francisco Xavier Simaria 

- Eduíno Bulcão Ávila 

- Alexandre Garcia da Rosa Fraga 

- Luís Augusto Gomes 

- Francisco Inácio Furtado 

- Alfredo Bettencourt da Rosa 

- Manuel Tomás 

- Manuel Maria da Silva Maciel 

- Manuel Garcia Duarte 

Manuel Garcia Duarte 
 

Currículo 

 

  Aos 11 anos de idade integra a Filarmónica Lira e Progresso Feteirense, como tocador de clarinete, pas-
sando mais tarde a tocador de sax-alto. Depois de cumprir o serviço militar, e de ter estado no Pico a leccio-
nar enquanto Professor do ensino Primário, assumiu a regência da referida banda, até aos dias de hoje. Há 
já vários anos que também colabora como Organista do Grupo Coral da Paróquia da Feteira. 

  No ano passado assinalou 30 anos como maestro de bandas filarmónicas e 50 como músico, tendo sido 
homenageado, em 2007, pela Câmara Municipal da Horta na sessão solene do Aniversário da Elevação da 
Horta de Vila a Cidade. 
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Estandarte 

 

  O Estandarte da Filarmonica feito em damasco de cor 
pérola. Tem ao centro uma lira bordada a ouro, com 
uma cercadura de louros. Atravessando esta e passan-
do junto ao pé da lira, encontra-se bordado o nome da 
Filarmónica, assim como as datas de 1921 e 1964, 
referindo-se à fundação da mesma e à data em que o 
Estandarte foi executado. 

  O Estandarte foi estreado em Julho de 1964.  
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O Hino intitula-se “Feteirenses Reunidos” e é da autoria de dois filhos desta terra  

                                          

HINO DA FREGUESIA 

 

“Feteirenses Reunidos” 
 

Feteirenses reunidos celebremos 

Com os símbolos de crença e do poder 

Os homens fortes com coragem e valor 

Que nos legaram os valores que hoje temos 

Só unidos no trabalho e no lazer 

Feito a pulso e regado com suor. 

 

Nas nossas veias corre a força de lutar 

Pelo progresso, de olhos postos no futuro 

O amor à terra, pão seguro em cada dia 

A solidão de viver no meio do mar 

O desafio deste passado tão duro 

Temor a Deus e fé na Virgem Maria 
 

 

 

 

 

Maria Regina Naia  

Letra 

Manuel Garcia Duarte  

Música 

Neste chão encontraram um tesouro 

Na cor do mel que tem a terra desbravada 

E fizeram da seara da Feteira 

O celeiro do Faial com grãos de ouro 

Uma aguarela colorida, abençoada 

Com verde e Sol, a cor da nossa bandeira. 

150 Anos das Aparições de Nossa Senhora de Lourdes 
 

  Neste ano de 2008, nas comemorações dos 175 anos da elevação da Horta de Vila a Cidade, em que se 
completam também 150 anos das aparições de Nossa Senhora em Lourdes, a Freguesia da Feteira celebra a 
chegada da primeira imagem da Senhora de Lourdes aos Açores. 

  Foi em ambiente de Festa que a referida imagem chegou a esta ilha do Faial e tornou-se na maior adora-
ção da Freguesia sendo um importante e marcante evento da/na nossa ilha ao longo dos tempos. 

A comunidade piscatória local elegeu-a como sua padroeira e promove o seu culto que chegou aos nossos 
dias. 

  Um dos pontos altos desta festividade continua  a ser a procissão em honra da Senhora de Lourdes, verda-
deira manifestação pública de fé que engloba no seu trajecto a paragem para o “Sermão do Barco” dirigido 
a todos os presentes antes da recolha da imagem à Igreja. 



 

A Freguesia da Feteira 

 

Na presença duma das suas maiores glórias 

 

A Virgem de Lourdes 

 

“Para muitos talvez seja desconhecido que a freguesia da Feteira foi a primeira freguesia na 

Diocese de Angra que expôs ao culto público uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes” 

  Ali a Virgem da Rocha de Massabielle apareceu pela vez primeira de branco, cingida de azul, mãos postas 
em rosário de jaspe, levemente inclinada para o povo açoriano que desde então se habituou a admirá-la e a 
venerá-la em algumas dezenas de altares-grutas e oratórios. A sua inspiração e piedade levou o mesmo a 
transportar essa devoção para várias grutas de pedra tosca arquitectadas em jardins, alamedas e quintas, 
inundadas da frescura aliciante das flores, das trepadeiras e das árvores com quedas de água cantante e 
lagos estáticos espalhando as margens frondosas do Gave. 

  Não só nas respeitáveis quintas e páteos solarengos de velhos troncos de famílias brasonadas se ajeitaram 
estas endémicas grutas tão eloquentes na sua poesia como na piedade que evolavam para as próprias igrejas 
transportaram os fiéis e o clero açoriano num requinte de bom gosto e de sensação lírica essas grutas con-
feccionadas com o mais escrupuloso cuidado, ora de pedra caprichosa, ora de cortiça e madeira trabalhada 
simulando lagido gracioso, por vezes com a histórica fonte e a Bernardette ao lado, meiga e serena numa 
visão de luz e de milagre. O povo açoriano foi sempre grande e original quando viveu da fé. Criou moldes 
de arte e quadros de espiritualidade que nao se encontram noutros povos, nem em outras terras. 

  Tributar neste ano centenário das aparições da Virgem em Lurdes à laboriosa freguesia da Feteira as hon-
ras da primazia e salientar o facto de haver sido ela quem implantou nos Açores este culto público de Nossa 
Senhora de Lurdes, com a autorização prudente do Prelado, é para os faialenses e para a ilha do Faial um 
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Monsenhor Júlio da Rosa 

  A alma deste acontecimento foi o seu vigário, o piedoso padre Francisco Pires de Matos que adquiriu em 
Lisboa na casa Velosos a bela imagem que foi revestida de ricas roupagens, recamadas de oiro e lantejolas. 

Depois de benta na Matriz da Horta, pelo Ouvidor José Leal Furtado, foi exposta ao culto público na fre-
guesia da Feteira, em 16 de Setembro de 1883. 

  Seria indiscritível a aparentosa procissão da cidade para a Feteira, com todo o clero da ilha e uma multi-
dão incontentável de fiéis, transportando a valiosa imagem. O andor era levado por quatro clérigos: Manuel 
José d’Ávila, António Leal Goulart, Cândido Ávila Martins e Francisco Silveira de Sousa. A procissão com 
o percurso de cinco quilómetros revestia um carácter de penitência e de júbilo incontido – cânticos e ora-
ções da multidão. A impressão que todos recebiam era esmagadora e subiu à comoção das lágrimas e das 
palavras incendiadas quando aquela mole de gente avassalou a igreja da Feteira, enchendo todos os recintos 
limítrofes para ouvir a arrebatadora a locução do padre Pires de Matos que não podia conter em si as ale-
grias daquela suspirada hora. Tinha alcançado o bondoso vigário o seu desideratum. 

  A imagem foi colocada em altar privado, disposto em forma de gruta, sujeitando-se depois a outras altera-
ções do tempo e dos homens ali ficou até hoje. Mais tarde o saudoso centenário, padre Manuel Moniz 
Madruga, mandou buscar a imagem de Bernardette que foi colocada em frente da Senhora. Contudo, o tem-
po que tudo altera, não amorteceu a devoção dos faialenses e a dedicação especial do povo da Feteira para 
com a sua ilustre Rainha. Hoje como ontem a sua festa, a sua imagem, a sua devoção brilha esperançosa-
mente em todas as almas cristãs que habitam este rochedo. 

Edição Especial 



 

 

 

  Foram muitos os que, mesmo debaixo de um sol abrasador, quiseram apadri-
nhar o baptismo do Bote Baleeiro da Freguesia da Feteira, “Senhora da Guia”, 
que decorreu na tarde deste domingo, 13 de Julho. O Padre Marco Luciano pre-
sidiu à cerimónia que contou com inúmeros feteirenses e convidados. 
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Baptismo do “Senhora da Guia” ocorreu dia 13 de Julho 

 

Freguesia da Feteira recebeu o seu Bote Baleeiro 
 

 

 

  

 

 

  A Feteira junta-se, assim, à lista das freguesias que já possuem bote baleeiro no Faial, designadamente 
Capelo, Castelo Branco, Salão e Angústias, as quais são co-responsáveis pela manutenção deste riquíssimo 
património móvel da baleação existente na ilha. 

  O Presidente da Junta de Freguesia da Feteira, Eduardo Pereira sublinhou “a alegria das Tripulações Fetei-
renses” em poderem, a partir de agora, usar o seu bote. E frisou, a propósito: “Ter um bote nosso é motiva-
dor para quem pratica esta modalidade, possibilitando, ao mesmo tempo, perpetuar a faina da caça à 
baleia”. 

   Eduardo Pereira disse que “existiram baleeiros na Feteira, mas há já muitos anos”. E acrescentou: 
“Nomes como os dos irmãos Mário Januário Silva e José Januário Silva andaram na baleação na Feteira, 
ainda no tempo em que se rebocava à força de braços, ou seja, de remos, ou, então, Gilberto da Silva, ainda 
vivo, mas a residir na diáspora. Naturalmente que houve muitos, porque esta era uma freguesia de pescado-
res e, entre eles, existem sempre baleeiros”. 

  Este autarca afirma que “a Feteira tem Tripulações Baleeiras – mistas – há quatro anos e, como tal, gosta-
va de ter o seu Bote. É motivador para elas, porque podem treinar mais, participar em todas as provas e 
levar a nossa freguesia ao Pico, São Jorge e onde existam provas. É sempre um orgulho”. 

Muitos não a podem esquecer, outros não a dispensam e neste conturbado momento todos a vão invocar 
piedosamente com a ternura e a comoção da primeira hora. Coberta de crepes, recolhida em maviosa súpli-
ca só assim a alma faialense poderá celebrar este primeiro centenário das Aparições de Lurdes, cônscia da 
sua responsabilidade e do seu amor à Senhora do Milagre. 

 

“In Telégrafo” de 31 de Agosto de 1958 

  Instado a pronunciar-se sobre o carinho que a população desta localidade dá a este projecto, responde que 
começa a constatar que “as pessoas gostam da ideia. Sabem que temos Tripulações Baleeiras e têm alguma 
simpatia por isto, mas até aqui não eram muito efusivas na demonstração desse interesse. Contudo, já em 
2007, por ocasião da Regata de Nossa Senhora de Lourdes, apareceu muita gente e, hoje também, o que é 
bom sinal. E pode ser que apareça mais jovens, aspecto fundamental no sentido de manter esta actividade 
que faz parte do nosso património cultural, e que importa preservar”. 

  Até agora, a Feteira conta com quatro elementos femininos, mas Eduardo Pereira está convencido de que a 
existência do Bote vai “cimentar as condições necessárias para que em 2009 já haja uma tripulação femini-
na na freguesia”. 
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  Quanto ao interesse das novas gerações em manter as tradições, este Presidente 
realça que “não é qualquer pessoa que pode ser Tripulante destes Botes. É preciso 
gostar. Nós estamos receptivos a que, qualquer pessoa que queira experimentar, o 
faça. Se gostar, muito bem. Senão, ao menos teve a experiência. Acho que para 
nós, enquanto povo ilhéu, é importante termos a experiência de andar num bote 
baleeiro”. 

  Depois da benção e das palavras do Presidente da Junta, o Bote foi lançado à 
água sob as ordens do Oficial, José António. A bordo seguiu a Tripulação, com-
posta por sete elementos, dos quais um do sexo feminino. (Marla Rosa, Daniel 
Rosa,  Roberto Silva, Emanuel Silva, Sandro Vieira, Hélio Santos). 

 

  Recorde-se que foram feitas algumas visitas à oficina, onde o bote foi reconstruí-
do nas Ribeiras do Pico,  tendo sido a ultima efectuada no dia 4 de Julho deste ano 
e no dia 9 o Bote Baleeiro da Feteira veio para o Faial, tendo sido baptizado  a 13 
deste mesmo mês. 

 

“Aposta na Secção de Botes Baleeiros do CNH tem de se manter” 

 

  Eduardo Pereira não acredita que a próxima Direcção do Clube Naval da Horta 
não abrace este projecto, “que é ímpar, e uma excelente aposta do actual elenco 
directivo”. Temos visto que, até na diáspora, a envolvência gerada pela Secção de 
Botes Baleeiros do Clube Naval da Horta, é bastante falada. As freguesias por si 
só não vão deixar morrer a tradição, mas certamente que será mais difícil se não 
estiverem agregadas como até agora”, sustenta este autarca. 

  No entender do Presidente da Junta de Freguesia da Feteira, “o Clube Naval tem 
uma força muito maior do que as freguesias junto das entidades competentes. É 
uma instituição que está dedicada às provas náuticas, tem experiência e um know-
how que que as localidades não têm, e em conjunto somos muito mais fortes do 
que separados, naturalmente”. 

  Por tudo isso, este dirigente frisa que “é fundamental que a próxima Direcção 
aposte forte nesta Secção, porque ela pode levar o nome do Clube além fronteiras. 
Já é exemplo disso, a Regata Internacional de Botes Baleeiros. É preciso fomentar 
esta prática para podermos evoluir para outras zonas do mundo, porque onde os 
açorianos estão presentes, principalmente o povo do Grupo Central, fala-se na 
baleação”. 

  Eduardo Pereira referiu a sua “satisfação” por ter conseguido concluir este projecto de reconstrução do 
“Senhora da Guia”, salientando o esforço da Junta de Freguesia em conseguir antecipar o baptismo em cer-
ca de seis meses, permitindo que o Bote possa ser usado em quase todas as provas desta época. 

 

“Clube Naval da Horta: O grande impulsionador da recuperação dos Botes no Faial” 

 

  O autarca da Feteira deixou uma palavra de “grande apreço” ao Clube Naval da Horta nas pessoas do Pre-
sidente da Direcção, João Pedro Garcia e do Vice-Presidente, Carlos Fontes, que esteve presente, salientan-
do que foi este Clube “o principal impulsionador na nossa ilha da recuperação do património baleeiro. Sem 
o trabalho desenvolvido pelo Clube Naval da Horta tudo seria muito mais difícil e de certeza que a nossa 
Ilha teria menos botes recuperados e a Feteira não teria um dia como o de hoje”. 
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  O agradecimento foi extensivo à Cãmara Municipal da Horta pelo “enorme contributo” que deu a esta 
causa com a recuperação da lancha “Walkíria”, que é “um bem fundamental nesta actividade”, apoiando 
toda a actividade da Secção de Botes Baleeiros do Clube Naval da Horta, a João Silveira Tavares, constru-
tor naval das Ribeiras do Pico, que construíu este bote, em quatro meses, demonstrando “empenho e grande 
disponibilidade para acertar todos os pormenores, dificuldades e alegrias que foram surgindo ao longo do 
processo de construção”. 

 

“Senhora da Guia” custou mais de 40 mil euros, totalmente suportados pelo projecto BaleiAçor, e pelo 
Governo Regional. 

 

  O Senhora da Guia H7B, que inicialmente iria ser suportado em 25% pela Junta de Freguesia, teve um 
custo de construção, incluindo casco, velame e toda a palamenta necessária de 40.250,00€, sendo financia-
do em 85% pelo Projecto BaleiAçor e os restantes 15% pelo Governo Regional dos Açores. 

  O BaleiAçor é um projecto de fundos comunitários a que a DRAC se candidatou sendo a Islândia, o 
Licheinstein e a Noruega os países financiadores. 

  O “Senhora da Guia” foi construído em 1939 e registado a 14 de Julho desse mesmo ano. 

  Foi agora novamente lançado ao mar e “garantidamente elevará o nome da Freguesia da Feteira e das suas 
gentes, através das Tripulações que nele andarão. Fará com que os feteirenses mantenham bem presente na 
memória e no coração, os pescadores e baleeiros da Freguesia que, à Senhora da Guia muitas vezes rezaram 
em momentos de aflição decorrentes da sua faina.” 

  Após o baptismo, seguiu-se uma regata amigável e, à noite, houve um jantar e animação musical a marcar 
este que foi, um dia muito especial para a Freguesia da Feteira. 

   

 

 

“Senhora da Guia” ficou em 3º lugar na Prova de Botes Baleeiros da Semana do Mar/2008 
 

  O “Senhora da Guia”, da Freguesia da Feteira, participou na Prova de Botes Baleeiros – “Casa do Pessoal 
da RTP”, realizada no âmbito do Festival Náutico da Semana do Mar/2008, tendo alcançado o 3º lugar no 
pódio. 

  A Tripulação era composta por José António -  Oficial, Roberto Silva, Emanuel Silva, Hélio Santos, 
Daniel Rosa, Élio Terra e Sandro Vieira. 

Fotos cedidas pelo Clube Naval da Horta 
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Ex-Presidentes da Junta da Feteira e actual Presidente da Assembleia Municipal de Ilha do 
Faial homenageados com Medalha de Ouro  

Página 10 

Edição Especial 

Semana do Mar/2008 
 

Carro Alegórico da Feteira inspirou-se nos 125 Anos da Senhora de Lourdes na Feteira 
 

  Neste ano em que se completam 150 Anos das Aparições de Nossa Senhora em Lourdes, a Freguesia da 
Feteira celebra a chegada da primeira imagem da Senhora de Lourdes aos Açores. 

   Foi em ambiente de Festa que a referida imagem chegou a esta ilha do Faial. Tornou-se na maior adora-
ção da Freguesia, sendo um importante e marcante evento da/na nossa ilha ao longo dos tempos. 

  A comunidade piscatória local elegeu-a como sua Padroeira e promove o seu culto que chegou aos nossos 
dias. 

  Assim sendo, este evento serviu de tema ao Carro Alegórico na Semana do Mar/2008.  

 

 

 

 

 

 
  

 No dia da apresentação dos Símbolos Heráldicos da Freguesia da Feteira – 25 de 

Abril de 2007 – foram homenageados com a Medalha de Ouro, os ex-Presidentes da 

Junta de Freguesia da Feteira – Manuel Jorge Vargas Garcia, Manuel Adalberto Sil-

va, Manuel Urbano Silva, Norberto Manuel de Vargas, Nisa Lopes, Eugénio Brandão 

de Carvalho, Luciano Naia, José Alberto Fialho e Luís Alberto de Faria Vieira - bem 

como o actual Presidente da Assembleia Municipal de Ilha do Faial, Dr. Jorge Gon-

çalves. 

Boletim da Junta de Freguesia da Feteira—Edição Especial do Dia da Freguesia 

 

Colaboraram nesta edição: Eduardo Pereira, Cristina Silveira; Monsenhor Júlio da Rosa e Machado Oliveira 

Paginação: Helena Rosa 

Impressão: 

                     Rua Conselheiro Medeiros, 30  

                     9900-144 Horta 

Tiragem: 1000 exemplares 

Site da Junta de Freguesia: www.feteira.com 



FETEIRA – Um apontamento sobre a sua história 

 
 

 

 

  Paisagem natural sulcando ingremente os matos e montes que vão à beira da Caldeira. 

  Pastagens verdes circundadas por hortênsias azuis, brancas e liláses, cercadas por paredes de basalto negro 
onde as vacas pastoreiam. Habitações senhoriais. Mar infinito do Atlântico. Paróquia que confina a Norte 
com os Flamengos, Sul Atlântico, Leste Angústias e Oeste Castelo Branco. 

  Os seus terrenos são, sem dúvida, os mais produtivos em cereais, fonte dos seus habitantes: trigo, milho, 
cevada, centeio, tremoço, batatas, bananas, etc. Hoje a maior riqueza é a criação do gado. Houve também 
pequenas indústrias e oficinas porque a força criadora e laboral das pessoas faz a riqueza. 

  Há ali três ribeiras: São Pedro, Fonte do Rego e Grotas - embora o nome de Grotas venha das famílias 
Grotas, que outrora ali viveram – que se reúnem numa só e que vão desaguar ao mar, a Oeste da Igreja. 

  A ponte dessa ribeira foi construída em 1855 pelo então serviço de Obras Públicas. 

  A estrada que se chamava real, sai das Angústias e segue para Castelo Branco. 

  Nunca teve grande porto, mas paisagisticamente foi bem explorado por pescadores em pequenos batéis. 

  Em 1866, havia ali 702 fogos e 2702 almas. Curioso: 1.110 do sexo masculino e 1.600 do sexo feminino. 

  Em 1865 produziu 219.000 quilos de trigo, 179.780 quilos de milho, 8.427 quilos de cevada, 179.781 e 
2.527 de feijão, 10.111 de fava, 12ª 405 de tremoço, 111.000 de batata doce, 88.000 de batata inglesa, 
8.100 de inhames e 320 quilos de lã. 

  E esta frase breve e simples desperta-nos um mundo de pensamentos: é o desfolhar de esperanças e de ilu-
sões duma mocidade que a morte ceifa; é a dor profunda de quem se sente morrer longe de tudo o que lhe é 
querido; a família, a terra natal, a casinha branca e alegre que o viu nascer, e é mais ainda, a dor infinita dos 
que além mar para sempre chorando alguém que viram partir cheio de vida e de afecto e que não mais vol-
tará. 

  Mais uns passos dados e eis que, numa curva da estrada, vemos surgir o cortejo fúnebre, grande, como-
vente na simplicidade imensa dum sentir sincero e profundo. 

  À frente, a cruz alçada, as opas vermelhas dos Irmãos do Santíssimo, e dois sacerdotes um dos quais sabe-
mos ser o decano dos padres faialenses e, que pela sua muita idade, se encontra já desligado dos encargos 
inerentes ao seu mester, pelo que a sua presença ali algo nos diz. Depois o ataúde coberto com a nossa glo-
riosa bandeira, que o envolve num carinho de mãe, levado às mãos por turnos da Companhia a que perten-
cia, que se revezam a espaços e seguido por uma multidão de companheiros de armas, conduzindo numero-
sas coroas de flores e orando alto pelo querido irmão que vai a enterrar: é um enorme coro de vozes elevan-
do-se na prece, a recitar o terço e dizendo a espaços – Dai-lhe Senhor o eterno descanso... – súplica sublime 
que se ergue de almas em flor e ascende ao seio de Deus, enquanto em todos os rostos se vê impresso um 
grande pesar. 

  Chegados à Igreja paroquial há missa de corpo presente e os últimos a conduzirem-no à sepultura são os 
oficiais e o próprio comandante, em cujos olhos há lágrimas de saudade e que, num religioso recolhimento, 
aguarda que fechem o coval e que sobre ele lancem montões de flores, ao solene ecoar de três descargas. 

  E ante esta cena tão comovente e tão bela, logo se nos mudam os pensamentos e um novo sentir nos domi-
na. 

  Não morreu longe da família o brioso soldado. Uma grande família o acompanhou, representando a pátria, 
toda unida num nobre sentimento de amor e de gratidão. Foi a alma de Portugal que nesse cortejo vimos  
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vibrar em toda a sua grandeza moral – forte, afectuosa e crente, pronta a defender a Pátria, pronta a chorar o 
amigo, pronta a subir ao seio de Deus no fervor duma prece. 

  E esta manifestação tão simples, mas em que tão claramente se patenteou o nobre sentir dos nossos solda-
dos, mais nos fez arreigar no coração os destinos grandiosos duma Pátria tão linda e onde tão bem se cum-
prem os sagrados deveres duma família que, em oito séculos de existência, firmou as mais soberbas páginas 
de história, que a fé e o amor tem iluminado. 

 

  Em 1864 foi criada a escola - que apenas se destinava ao sexo masculino - por Decreto de 25 de Junho de 
1861 com a obrigação da Junta de Freguesia fornecer a mobília. 

  Havia quatro Confrarias: a do Santíssimo Sacramento, Senhora do Rosário, Bom Jesus e Sagrada Família. 

  É na Capela-Mor que está o Santíssimo Sacramento. 

  Há na Sacristia um Cristo em marfim que o grande contista faialense, Florêncio Terra, muito admirava. 

  Esta Freguesia (História das Quatro Ilhas, de Silveira de Macedo) com a dos Flamengos forma um distrito 
de Juíz de Paz. Era na escola que existia a assembleia eleitoral para deputados – Feteira, Flamengos e Cas-
telo Branco. 

  Um violento ciclone desencadeado a 28 de Agosto de 1893, atacou de tal maneira a freguesia da Feteira 
destruindo 16 casas de habitação na rua chamada de Além, cujos proprietários nada salavaram. Veja-se um 
artigo publicado no “Telégrafo” de 5 de Novembro de 1893, da autoria do historiador, Marcelino Lima. 

  Implorou-se o auxílio das autoridades para que se construisse uma cortina de defesa, desde a Laginha até 
além da Igreja paroquial, para evitar a destruição dos prédios. 

  Houve a Ermida de São Pedro, mas ignora-se a data da sua construção nem por quem. Sabe-se que se 
erguia no sítio de São Pedro e apenas o que dela narra são poucas linhas de Fructuoso... “e adiante da igreja 
da Feteira perto de um quarto de légua está uma Ermida de S. Pedro de muita romagem”. 

  Outras Ermidas e copeiras foram construídas no decorrer dos tempos. 

  A agitação popular, Sublevação de 1862, com aspecto popular verdadeiramente revolucionário na ilha do 
Faial – Julho de 1862, que moveu os habitantes de todas as freguesias, falta de respeito à autoridade de que 
não resultou homicídios devido à prudência do Governador Civil de então – Santa Rita – foi a freguesia de 
Feteira aquela que manteve mais civismo, calma e orientação – veja-se o “Fayalense” e “Anais do Municí-
pio da Horta”. 

  Nas Courelas edificou-se um posto de Rádio Naval da Horta para transmissão, que incluia gabinete da 
Direcção, Sala de Provisão do Tempo e compartimento da residência com duas moradas – Radiognométrio. 

  Após o povoamento da ilha surge por esta freguesia gente abastada, vinda de diversas partes do país 
como, Brandões, Fialhos, Baldais, Vargas Dias, Silvas, Silveiras, Furtados, Pereiras, Lacerdas, Sousas, 
Castros, Gomes, Garcias, Goulartes, Cunhas, Baleeiros, Melos, etc. 

 

Lugares: 
 

Farrobim (Norte e Sul), Granja, Pedregulho, Travessa de S. Pedro, Portela, Amoreirinhas, Quinhões, Fonte 
do Rego, Laginha, Grotas, Atalaia, Algar, Canadinhas, Maria Leonarda, Canada do Porto, Rua da Igreja, 
etc. 

 



Edição Especial 

  Vem esta freguesia descrita na Coreografia Açórica de 1821 como sendo aldeia grande, um pouco íngre-
me, que além dos cereais foi outrora o pastel que fez a sua riqueza. 

  No final vamos dar um trabalho sobre o que foi a festa dos pescadores dedicada ao Divino Espírito Santo, 
no Domingo da Trindade nesta Freguesia. 

  A filarmónica – Sociedade Lira e Progresso Feteirense, data de 1921. 

  Há na freguesia um grupo folclórico. 
 

 

Sacerdotes: 
 

  Aqui nasceram quatro sacerdotes. A eles se refere o Padre Manuel Francisco de Escobar na sua Obra 
“Padres da Ilha do Faial”. 

  Francisco António de Vargas, nascido a 28 de Fevereiro de 1862, filho do lavrador Francisco António de 
Vargas e de Maria Margarida de Vargas. 

  Foi Cura na Vila das Velas, Ilha de São Jorge e depois Beneficiário da Paróquia de Nossa Senhora das 
Angústias, no Faial. 

  Francisco Ribeiro Serpa nascido a 9 de Agosto de 1870, filho do lavrador Francisco Ribeiro Serpa e de 
Maria Leocádia Serpa. 

  Florêncio Lino da Silva, nascido nesta freguesia a 13 de Maio de 1943, filho de Manuel Francisco da Silva 
e de Maria Silvina da Silva. 

  E Monsenhor Serafim Silva Brum Amaral, nascido a 22 de Fevereiro de 1912, filho de João Amaral, 
alfaiate, natural dos Flamengos, e de Filomena Silvina do Amaral. 

  Esta figura foi um dos últimos missionários da China. 

  Viveu momentos difíceis quando, em 1937, o Japão invadiu a China unificada sobre o governo de Chang 
– Kai – Chek, e a socorrer os que sofriam encontrava-se Monsenhor Serafim Amaral. Aqui a sua acção foi 
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 foi-lhe concedida a Cruz Vermelha de Dedicação. 

  Em 1943, foi secrestado e preso a 27 de Outubro pelos comunistas, e ao fim de 20 dias de julgamento foi 
condenado à morte (pois os comunistas não aceitavam a Igreja nem acreditavam em Deus). Levaram-no 
para as montanhas afastado dos povoados, mas quis Deus que uma hora antes do fuzilamento fosse liberta-
do pelos nacionalistas. 

  É grande a sua história – não dispomos aqui de tempo para a descrever. Alguém lhe chamou de Turista de 
Deus. Macau, China, Moçambique, América do Norte, etc. 

 

FORTES: 
 

  Fortificada como todos os lugares cobiçados sobretudo pela pirataria, temos: o Forte da Ponta Furada, do 
Espírito Santo, da Ribeira e de Cima da Rocha. 

  Durante a Segunda Guerra Mundial foi quartel, cujos edifícios ainda persistem. 

  Em arquivo temos uma relação de todos os seus proprietários dos finais do século XVIII e princípios do 
século XIX. 

  Entre Angústias e Feteira, Vale da Vinha fazia-se anualmente um encontro pessoal – o Dia das Hortas. 
Distribuiam-se melancias. É de recordar que foram os Dabney que introduziram no Faial este fruto e ali o 
cultivavam. 

  Estamos em vésperas da festividade da Senhora de Lourdes. Não deixamos de recordar as figuras dos 
Padres Moniz Madruga e do Padre António Augusto Cardoso. 

  Em 1890 foi grande esta festa religiosa - De manhã houve missa cantada e sermão pelo Reverendo Régio 
e Capelão da Casa Real, José Veríssimo Ribeiro, e de tarde foi feita pregação pelo Reverendo Vigário Leal 
da Costa, seguindo-se a procissão. A igreja estava primorosamente ornada acudindo ali povo de toda a ilha 
vindo em romaria. Na véspera à noite houve fogo preso. 

  O arraial foi abrilhantado pela filarmónica Artista Faialense. 

  O Sr. José Patrício Viana na sua vivenda de veraneio na Laginha, ofereceu aos seus amigos um opíparo 
jantar, brindando com refrescos os músicos. 

  Ainda sobre o Padre Moniz Madruga – nasceu a 8 de Novembro de 1855 na Vila das Lajes do Pico, sendo 
filho de José Joaquim Madruga e de Maria José do Carmo. Faleceu na freguesia da Feteira a 7 de Novem-
bro de 1957 (apenas a umas horas de completar 102 anos de idade). 

  Entrou para o Seminário com 20 anos, em 1876. Aluno aplicado e cumpridor. Ordenou-se em 1884, ini-
ciando o seu ofício como pároco do Capelo, Candelária do Pico e depois Feteira, onde passou grande parte 
da sua vida. 

  Conservou sempre a maior lucidez do espírito. 

  É de Monsenhor Pereira da Silva este testemunho: 

  “É acima de tudo padre, tudo nele é padre, a inteligência em que cultivou gostosamente a ciência do Divi-
no, a vontade com que austeramente conduziu à prática as verdades eternas, o apostolado de que foi revesti-
do para religiosamente se dar aos outros, o corpo são, com a sua força privilegiada, que ele sacerdotalmente 
domava. Ouvi-lhe dizer: ‘Se eu não fosse padre possivelmente seria um grande criminoso’. E mais do que 
tudo, a piedade, essa silenciosa e divina resultante da justa posição de tantos valores naturais e sobrenatu-
rais. 

  Podemos dizer nas palavras de Ermelindo Ávila: “Do Evangelho fez o Código permanente  da sua vida.                
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Festa De Nossa Senhora de Lourdes 

                                       DEH TÇÉáDEH TÇÉáDEH TÇÉáDEH TÇÉá 

                         Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Agosto:    “Dia da Freguesia” 

20,00 Horas - Içar das Bandeiras junto à Igreja 

20:15 Horas -Sessão Solene comemorativa  

do 1º dia da Freguesia na Igreja Paroquial 

20:30 Horas - Homenagens  

20:45 Horas -Apresentação pública do Hino da Freguesia 

21:00 Horas -Apresentação da Página WEB da Junta de Freguesia 

21:15 Horas -Momento cultural com o Grupo “Ecos do Fado”. 

 

26 Agosto: 

20,30 Horas - Concentração e procissão de Velas com saída do império das Grotas em direcção à Igreja 

Paroquial, passando pela Rua da Granja, Canada da Igreja, Estrada Regional e Rua da Igreja. 

Seguir-se-á o triduo preparatório. 

 

27 Agosto: 

19,30 Horas - Triduo preparatório na Igreja Paroquial 

21,00 Horas -Actuação da Orquestra Sinfónica Juvenil de Lisboa na Igreja Paroquial. 

25 Agosto:     

12,00 Horas - Missa na Igreja Paroquial da Irmandade do Império de 

S. Pedro 

15,30 Horas - III Regata de Nª Sª Lourdes de Botes Baleeiros - Porto 

da Feteira 

19,30 Horas - Inicio do arraial no Império de S. Pedro abrilhantado 

pela Filarmónica Lira e Progresso Feteirense. Seguindo-se baile com 

o conjunto “Turma do Rodeio”. 

Edição Especial 



28 Agosto:  “Dia do Emigrante” 

19,30 Horas - Triduo preparatório na Igreja Paroquial 

20,30 Horas - Actuação da Filarmónica Lira e Progresso Fetei-

rense 

22.00 Horas - Actuação do Grupo de Cantares “Ilha Azul” 

23,15 Horas - Actuação do GRUPO Luso-Americano  “JBL” 

Página 16 

Edição Especial 

29 Agosto: 

19,30 Horas - Concentração dos carros de oferendas junto ao 

império de S. Pedro, donde seguirão pela Rua de S. Pedro, Estra-

da Regional e Rua da Igreja. De salientar que na Estrada Regio-

nal estarão à espera a Marcha da Feteira e carros alegóricos que 

se vão juntar, desfilando até à Igreja Paroquial 

20,30 Horas – Abertura de exposições de Artesanato no pré-

fabricado da Junta de Freguesia 

 21,00 Horas - Actuação do Grupo de Cantares Sons do Vale 

22,30 Horas - Actuação da Filarmónica  Euterpe de Castelo Branco 

24,00 Horas - Baile com o conjunto Turma do Rodeio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Agosto: 

18,00 Horas - Missa 

20,00 Horas - Abertura de exposições no pré-fabricado da Junta de Freguesia 

20.00 Horas - Actuação do Grupo de Cantares dos Idosos da Feteira 

21,00 Horas - Arraial com a Filarmónica  Unânime Praiense 

23,00 Horas - Actuação do ARTISTA MARCUS 

24,00 Horas -Baile abrilhantado pelo Grupo LUSO AMERICANO JBL 

 

31 Agosto: 

17,00 Horas - Missa Solene em honra de Nossa Senhora de Lourdes seguindo-se a Procissão. 

19,00 Horas - Abertura de Exposições no pré-fabricado da Junta de Freguesia 

21,00 Horas -Arraial com a actuação da Filarmónica  Nova Artista Flamenguense 

23,00 Horas - Actuação de Artistas Locais 

24,00 Horas - Espectáculo de fogo de artificio e encerramento da festa de 2008 em honra de Nossa Senho-

ra de Lourdes. 


