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JUNTA DE FREGUESIA DA FETEIRA

INTRODUÇÃO

Através do presente documento informamos a ação desenvolvida pela Junta
de Freguesia no período de 10 de abril a 16 de junho de 2017.
Toda esta informação e ação da Junta de Freguesia pode ser complementada
através da consulta na internet em:
www.feteira.com
www.facebook.com/jffeteira
Colocamo-nos à disposição para todo e qualquer esclarecimento que nos seja
solicitado assim como para ouvir sugestões e críticas.
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INDICE

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

OBJETIVOS

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


Com o início do ano letivo 2016/2017, 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 assim como
transporte das crianças para atividades e passeios;



Foi cedido sinal wireless à Escola assim como ao redor da Junta de Freguesia
num raio de 2 quilómetros sem obstáculos.

01.03 – Infância


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



Efetuou-se transporte dos Escuteiros para diversas atividades.

01.04 – Juventude


Reunião com Grupo de Jovens da Feteira para preparação de atividades.

02 – Habitação e Urbanização
02.02 - Embelezamento Urbano


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



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
pequenos deslizamentos provocados pelas chuvas;



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

02.06 - Parque de Lazer


Efetuámos reparações e limpeza diária das instalações sanitárias;



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



Efetuámos colocação e pequenas reparações no mobiliário urbano e substituição de
lâmpadas;



Com o apoio, em mão de obra, da Secretaria Regional dos Transportes e Obras
Públicas foram construídas 13 grelhas para colocar nos grelhadores da zona de lazer;



Efetuámos diversas podas nos salgueiros.

02.07 - Arranjo dos Parques Infantis da Freguesia


Efetuaram-se diversas roças nos quatro parques infantis da Freguesia;



Efetuou-se limpeza diária, durante a semana, das instalações sanitárias no parque
infantil da Feteira;



No seguimento da colocação de piso em borracha e de um novo equipamento
(baloiço de rede), pelo Município da Horta, no parque infantil da Feteira efetuaramse reparações e pintura/envernizamento dos equipamentos assim como nas
instalações sanitárias;



Foi efetuada a pintura dos muros.

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


Com o apoio da CMH efetuou-se uma remendagem geral da Freguesia;



Procedemos à roça e limpeza de taludes, bermas e valetas da Freguesia em toda
a Freguesia.
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04– Meio Ambiente e Resíduos Sólidos
04.01 – Meio Ambiente


Efetuámos limpeza na zona costeira da boca da ribeira à ponta furada;



Efetuámos a limpeza dos poços sumidouros na freguesia;



Efetuámos raspagem em algumas valetas;



Efetuámos limpeza da zona envolvente á casa da balança;



Efetuámos roças em alguns taludes de ribeira (boca da ribeira, São Pedro perto
das pontes e casas e Grotas).

04.02 – Resíduos Sólidos


Procedemos a limpezas junto a contentores.

04.03 – Recolha de Sucatas


Efetuámos continuadamente a recolha de sucatas e monstros domésticos com
colocação no local de recolha da CMH.

05 – Atividades Económicas e Turismo
05.02 - Pesca e Recreio Náutico



Efetuámos a limpeza da rampa do Porto e do molhe;
Efetuámos roça e limpeza no nicho de metralhadoras.

06 – Instalações e Serviços da Junta
06.01 - Instalações


Manutenção e limpeza interior do pavilhão da Junta;



Procedeu-se a reparações no bar da Zona de Lazer assim como pintura diversas;



Pintura dos muros da zona de lazer.
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06.02 – Secretaria


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

06.03 - Carrinha


Efetuámos transporte das crianças do CATL para diversas actividades;



Iniciámos o transporte das crianças da nossa Escola.

06.04 – Cemitério / Igreja
 Efetuámos limpezas diversas e colocação de terra nas campas;
 Foram colocadas 12 tampas nos ossários;
 Continuamos com o novo ordenamento das campas, no talhão nº 1, adotando a
medida da campa de 2,05 x 0,80 cm (interior) com paredes de 10 a 12 cm.

06.05 – Informação


Demos seguimento à colocação de informação e atualização do sítio da Junta de
Freguesia na Internet e no Facebook.

07 – Cultura e Festejos
07.04 – Festejos Religiosos


Iniciámos procedimentos para colaboração na Comissão da Festa de Nossa
Senhora de Lourdes na preparação dos festejos. A reunião com da Comissão está
prevista para o dia 19 do corrente.

07.05 – Festejos Tradicionais


Apoiámos os Impérios da Freguesia na ajuda à obtenção de licenças, limpezas,
colocação de contentores, montagem e desmontagem de palco, transportes
diversos e pinturas diversas.
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07.07 – Animação de Verão
 Preparámos e realizámos no dia 16 de junho a VIII Edição do Feteira em Festa.

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;



Efetuámos a manutenção do bote baleeiro “Sra da Guia” desta Freguesia;



Encomendámos uma nova remadura assim como toda a mastreação para o bote
no seguimento de candidatura realizada e aprovada pela Direção Regional da
Cultura;



Mantivemos os treinos e iniciámos as competições das nossas tripulações
baleeiras.

08.04 - Projeto "Faial, Ilha de Tradições"


FAIAL ILHA DE TRADIÇÕES - FETEIRA 2017

Decorreu na freguesia da Feteira, de 17 a 23 de abril, mais uma edição do projeto
municipal "Faial Ilha de Tradições".
Neste periodo, aconteceram diversas atividades de âmbito desportivo e cultural.
Os jogos tradicionais têm sempre algum destaque: bilro, cartas, dominó, snooker, setas,
matraquilhos, considerando também que destas participações sairam os representantes
locais para a fase final de freguesias.
Ainda na parte desportiva, realizou-se um torneio de futebol infantil, assim como uma
concentração de escolinhas do ciclismo. O "Trail Run" também teve o seu espaço numa
tarde agradável que permitiu o ensaio para uma prova devidamente regulamentada
planeada para o próximo verão.
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Na vertente cultural, na Sociedade Filarmónica, houve uma atuação do Grupo de Idosos
da Casa do Povo, assim como oportunidade para bailar a chamarrita, na companhia do
Grupo de Chamarritas das Angústias.
Numa iniciativa anteriormente realizada com êxito, foi celebrada na igreja paroquial
uma missa intergeracional, animada pelas crianças da catequese e pelo Grupo de Jovens
da paróquia, com o objetivo de promover uma dinâmica interativa entre as diversas
gerações.
Para finalizar houve ainda lugar para o convívio entre os participantes num beberete,
finalizado com a entrega de prémios aos participantes que garantiram o pódio.
Na realização deste evento obtivemos as parcerias das instituições locais: Agrupamento
de Escuteiros, Grupo de Jovens, Sociedade Filarmónica Lira e Progresso Feteirense,
Grupo Desportivo da Feteira, Grupo Idosos da Casa do Povo da Feteira, catequese da
paróquia e do Pároco Padre Silva.

08.06 – Zona Balnear e de Recreio


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



Colocámos as portas e cestos de lixo;



Contratualizámos a construção de mais um solário assim como reparação dos
passeios na zona da Poça da Rainha. Esta obra decorrerá durante a próxima
semana;



Efetuámos a reparação/recolocação do molhe protetor da praia e piscina natural,
limpeza do areal iniciando-se também movimentação de areias para colocação
de mais durante a próxima semana.



Pintámos e colocámos bilros separadores na zona balnear, delimitando o espaço
de estacionamento de viaturas, para segurança dos banhistas.

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


O Presidente manteve diversos contatos no âmbito da sua ação onde integra a
Comissão de acompanhamento do projeto e construção do edificio
inergeracional da Feteira.
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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 de programas da Agência para a Qualificação e
Emprego da Horta, 1 monitora no CATL e 1 condutora.

09.02.04 – Reuniões e Visitas
 O Presidente, o Secretário e o Tesoureiro participaram em diversas reuniões e
eventos;
 Foram feitas diversas visitas na freguesia.

09.02.05 – Apoios à Junta
 Na ação desenvolvida pela Junta contámos com o apoio da Câmara Municipal,
Serviços Florestais e Delegação da SRTOP e ainda do apoio das instituições da
Freguesia e dos Impérios da Caridade, Grotas e Farrobim.
09.09 – Candidaturas ao PRORURAL / ADÉLIAÇOR
Atendendo a que a candidatura para aquisição de um palco móvel foi aprovada
mas por falta de verba disponível na rubrica acabou indeferida foi efetuada nova
candidatura através de outra rubrica.
Tendo a candidatura para edição e publicação de Livro da Freguesia sido
aprovada procedemos à continuação da recolha de material estando o mesmo
pronto para impressão que se prevê ser realizada durante o mês de julho.

Feteira, 17 de junho de 2017.

O Presidente da Junta de Freguesia
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