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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Através do presente documento informamos a acção desenvolvida pela Junta 

de Freguesia no período de 18 de junho a 21 de setembro.  

Colocamo-nos à disposição para todo e qualquer esclarecimento que nos seja 

solicitado assim como para ouvir sugestões e críticas. 

Contamos convosco… 
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OBJECTIVOS 

 
01 – Escola, Educação, Infância, Juventude e Acção social 

01.01 – Escola 

• Efectuaram-se pequenas reparações na Escola do Algar; 

• Com o início do ano letivo 2012/2013, continuou-se a apoiar a Escola 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; 

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

• Participámos na abertura do ano letivo; 

• Insistimos junto da CMH e EBI da Horta para a construção de alpendre na 

Escola. 

• Solicitámos á CMH uma reunião com a presença da EBI da Horta no sentido de 

face às reais necessidades verificarmos a possibilidade de execução de obras de 

ampliação da nossa Escola. 

 
 

01.03 – Infância 

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

• Levámos a efeito as férias fixes durante o mês de julho: 

“No decurso do mês de Julho decorreu mais uma edição do programa “Férias 

Fixes”, realizado através da delegação de competências estabelecidas com o 

Município. 

Neste período 13 crianças frequentaram o ATL da freguesia, que se mantém em 

funcionamento na antiga escola das Grotas, tendo aqui oportunidade para 

beneficiar de um vasto leque de atividades, promovidas naquele espaço e fora 

dele. Houve oportunidade para a realização de alguns passeios ao parque da 

Alagoa, às piscinas de Castelo Branco, assim como ao parque infantil e porto da 

Feteira. 
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No dia 27 daquele mês, no bar da zona de lazer, aconteceu o lanche de 

encerramento ofertado a todas as crianças, onde tivemos também oportunidade 

de participar.” 

• Reunimos com a Santa Casa da Misericórdia sobre e eventual apoio desta ao 

ATL. 

 
 

01.04 – Juventude 

• Levámos a efeito projetos do Programa OTLJ 2012 dando ocupação a 5 jovens.  

 

01.05 – Idosos 

• “Apesar das nossas limitações financeiras, a Junta de Freguesia da Feteira, 

deliberou comparticipar financeiramente as despesas com a viagem marítima do 

grupo de idosos do Centro de Convívio de Idosos da Feteira. 

O grupo deslocou-se à ilha Terceira no passado dia 16 de Julho. Esta deslocação 

decorreu no âmbito de um intercâmbio realizado com o grupo da freguesia de 

Porto Judeu, que no ano transato teve oportunidade de visitar a nossa freguesia. 

Este ano foram os Feteirenses que durante uma semana retribuíram a visita aos 

amigos Terceirenses. 

Durante a estadia para além do convívio, houve ainda oportunidade para 

diversas atividades, passeios pela ilha, piqueniques, touradas, num programa que 

deixou saudade em toda a comitiva Feteirense.” 

 

01.06 – Pessoas portadoras de deficiência motora 

• O estacionamento para pessoas com deficiência tem sido uma das preocupações 

desta autarquia. Na freguesia vimos salvaguardando e remodelando alguns 

espaços, no intuito de facilitar a mobilidade daqueles que mais necessitam. Para 

além das rampas construídas no parque da zona de lazer, assim como o 

rebaixamento e construção de passeios na estrada regional, que permitiram 

melhorar naquelas zonas a circulação das pessoas com dificuldade motora, a 

Delegação do Faial da Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e 
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Equipamentos, que desde há algum tempo vem realizando várias obras na nossa 

freguesia, procedeu por último à pintura dos parques de estacionamento atrás 

referidos. 

 
02 – Habitação e Urbanização 

 

02.02 - Embelezamento Urbano 

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

• Efectuou-se queima química em bermas de diversas ruas; 

• Efectuou-se melhoramento dos abrigos para passageiros no Largo da Engenharia  

• Efectuaram-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; 

• Fez-se a limpeza e transporte a vazadouro de entulhos e terras provenientes de 

deslizamentos provocados pelas chuvas; 

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

 

02.04 – Toponímica e sinalização turística 

• Adquirimos 8 placas toponímicas com painéis em azulejo; 

 
02.05- Muros 

• Por solicitação da Junta e a fim de iniciar a construção de muro na Rua das 

Courelas foi alargado pela CMH e SRCT troço de estrada na Rua das Courelas; 

• Efetuámos lavagem de muros do cemitério frente à Igreja. 

 
02.06 - Parque de Lazer 

• Efetuámos algumas reparações e limpeza diária das instalações sanitárias; 

• Efetuámos o corte, o rachar de lenha e posterior colocação desta nos grelhadores; 
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• Efetuámos reparações no mobiliário urbano, grelhadores e substituição de diversas 

lâmpadas e globos; 

• Efetuámos diversas podas nos salgueiros; 

• Efetuámos a pintura e reparação das ferragens da zona de lazer; 

• O parque de lazer do porto da Feteira que é muito frequentado pela população, tem 

merecido especial atenção desta autarquia, que dentro das disponibilidades 

financeiras, tenta sempre que possível proceder a alguns trabalhos de beneficiação; 

Os acessos existentes necessitavam de alguns melhoramentos, nomeadamente para o 
conforto e segurança das pessoas com dificuldades de locomoção. 
Com o objetivo de tornar aquela infraestrutura acessível a toda a população, foram 
construídos degraus numa das entradas que se encontrava em terra batida, assim 
como, rampeados e suavizados alguns acessos destinados a todos aqueles que apesar 
da idade ou da deficiência física, pretendem aceder aquele local. 
Uma das extremidades do muro mereceu também uma pequena intervenção no 
intuito do acabamento e asseio daquela zona. 

 

02.07 - Arranjo do Parque Infantil 

• Efetuaram-se diversas roças; 

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

• Efetuou-se pintura geral dos muros. 

 

 

03 – Rede Viária e Trânsito 

03.01 – Rede Viária e Trânsito 

• Procedemos a uma remendagem geral da Freguesia; 

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

• Procedemos a queima química de bermas e valetas. 

 
 
04– Meio Ambiente e Resíduos Sólidos 

04.01 – Meio Ambiente 

• Participamos nas campanhas concelhias de desratização e à distribuição gratuita 

de raticida segundo as regras definidas; 

• Efetuámos, quinzenalmente,  a reposição de veneno nas estações rateiras; 
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• Efetuámos limpeza na zona costeira; 
• Efetuámos limpeza em diversos veios de água.; 
• Efetuámos raspagem em algumas valetas; 
• No seguimento de outros trabalhos realizados anteriormente para o desvio e 

captação de águas pluviais, esta autarquia decidiu construir na Rua da Portela 
uma fossa para os referidos efeitos. 

Quando ocorrem grandes chuvadas aquela zona da freguesia é seriamente afetada, 
causando imensos transtornos e prejuízos aos transeuntes e habitantes. Deste modo, 
procedemos às respetivas diligências junto do Município da Horta, para que em 
parceria com este, fosse possibilitada a solução do problema. 

Esta Junta de Freguesia vem desenvolvendo mais esforços no sentido de 
solucionar outros constrangimentos causados pelas chuvas, fortemente 
relacionados com o desvio de águas derivados pela construção na serra da 
Feteira do reservatório de água para o abastecimento da lavoura. 
Registamos também a ocorrência de algumas destruições ou estrangulamentos 
de veios de água na parte alta desta freguesia, que por vezes provocam nas zonas 
habitadas algumas inundações ou cursos de água que desaguam diretamente para 
a via pública ou para os quintais. 

 
 
 
04.02 – Resíduos Sólidos 

• Colocámos 3 suportes para contentores e 3 contentores; 

 

04.03 – Recolha de Sucatas 

• Indicámos á CMH locais para recolha de sucatas ou monstros domésticos e de 

viaturas abandonadas na via pública e também procedemos á recolha destes 

materiais com colocação no local de recolha da CMH. 

 

05 – Actividades Económicas e Turismo 

05.01 - Comércio 

• Dinamizámos uma mostra de artesanato inserida nos festejos de Nossa Senhora de 

Lourdes: 

“Foram doze os Artesãos e Artesãs que acederam ao desafio para expor os seus 
trabalhos no Pavilhão de Exposições da Festa de Nossa Senhora de Lourdes. Numa 
iniciativa da Junta de Freguesia da Feteira que se tem repetido nos últimos anos, o 
Pavilhão abriu portas na sexta-feira da festa após o cortejo de oferendas e esteve 
aberto no sábado das 20 às 24 horas e no domingo das 19 ás 24 horas. 
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A Junta de Freguesia agradece a disponibilidade e empenho dos artesãos e artesãs 
neste evento. 

Aproveitamos para agradecer ao casal Tânia e Rui Cabral que têm sido responsáveis 
pela organização desta iniciativa desde o primeiro ano. 

Nisa Silva – Bijuteria e Artes Decorativas 

Cláudia Peixoto – Trabalhos em Eva 

Cármen Goulart – Trabalhos em Lã, Renda e Bijuteria 

Dália Gomes – Trabalhos em Gobelim 

Hélder e Dalila Garcia – Antiguidades, Trabalhos em Basalto e Gobelim 

Carlos Bettencourt – Trabalhos em Madeira e Bijuteria 

Sara Conceição e Humberta – Bijuteria e Trabalhos em Eva 

Paula Costa – Rendas e Bordados 

Luís Lisboa – Tatuagens 

Tânia Silva – Pintura em Pastel e Tinta Spray” 

 

05.02 - Pesca e Recreio Naútico 

• Efetuámos limpeza da rampa do Porto diversas vezes por semana; 

• Foram queimados limos com cal; 

• Efetuámos a colocação de bilros separadores da zona balnear com o estacionamento 

para segurança dos banhistas tendo-os retirado antes da tempestade “Nadine”; 

 

05.03 – Lavoura 

• A freguesia da Feteira tem uma vasta extensão de caminhos agricolas, que 
infelizmente necessitam constantemente de intervenções de modo a garantir a 
circulação dos lavradores às pastagens. 
Esta autarquia tem a plena consciência que os trabalhos agora realizados, apesar de 
indispensáveis, não serão a solução ideal para os caminhos vicinais desta freguesia, 
no entanto, são os possíveis no sentido de apoiar a lavoura Feteirense. 
Deste modo os caminhos da Carrasca, Atalaia, Laracho, Poipinha e Caldeirinhas, 
mereceram as referidas intervenções, num trabalho realizado em parceria com o 
Serviço Florestal de Faial, que ao longo destes dias, disponibilizou uma máquina e o 
respetivo operador.  
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O piso destes caminhos foi regularizado, foram também efetuadas limpezas de 
enxurros e entulhos nas bermas, para assegurar o escoamento das águas pluviais, 
tentando assim minimizar posteriormente os estragos naquelas artérias. 

 
• Os caminhos agrícolas são uma preocupação desta autarquia, que desde há algum 

tempo vem desenvolvendo variados contatos com a Secretaria Regional da 
Agricultura e Florestas e com o IROA, no sentido que os mesmos sejam 
devidamente beneficiados. 
Salientamos também a colaboração do Serviço Florestal do Faial, assim como da 

Associação de Agricultores da Ilha do Faial. Este organismo associativo para além de 
conhecedor profundo das carências do setor agrícola, mantém um papel privilegiado no 
estreitamento de relações com aqueles departamentos. 
 
Relativamente a estas vias de acesso, existe uma promessa do Sr. Secretário Regional da 
Agricultura e Florestas, por diligências também efetuadas pela Associação de 
Agricultores do Faial, que o caminho da Carrasca será asfaltado no inicio do próximo 
ano. 
Recentemente ficou concluída a pavimentação do caminho agrícola que liga o Cimo da 
Granja à Lomba dos Flamengos. Recordamos que aquele caminho havia recebido uma 
primeira intervenção, no entanto cerca de 300m ainda se encontravam em terra batida 
aguardando asfaltagem. 
 
 
 
06 – Instalações e Serviços da Junta 

06.01 - Instalações 

• Manutenção e limpeza do pavilhão da Junta. 

 

06.02 – Secretaria 

• Obtivemos resposta da candidatura à DROAP para apoio na aquisição de um 

computador para o serviço administrativo; 

• Desenvolvemos as actividades da Delegação de Competências da Câmara 

Municipal na área administrativa 

 

06.03 - Carrinha 

• Efetuámos a revisão e inspecção da carrinha Toyota Hiace; 

• Efetuámos transporte de feteirenses para o “Curso Novas Oportunidades”; 

• Efetuámos transporte de músicos do aeroporto para a cidade e volta á ilha - 

Festival de Música da Filarmónica Artista Faialense; 
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• Efectuámos transporte das Crianças do ATL para diversas actividades; 

• Iniciámos o transporte das Crianças da nossa Escola; 

• Iniciámos o apoio o Grupo Desportivo da Feteira no transporte de Jogadores e 

Jogadoras; 

 

06.04 – Cemitério 

• Efectuámos limpezas diversas assim como colocação de terra. 

 
06.05 – Informação 

• Demos seguimento á colocação de informação no sítio da Junta de Freguesia na 

Internet; 

• Mantivemos o acesso Público à Internet com a manutenção dos computadores 

que se encontram em sala cedida pela Casa do Povo; 

• Foi encomendada uma antena wireless para difusão do sinal de Internet na zona 

baixa da Freguesia uma vez que uma das existentes avariou. 

 
 
07 – Cultura e Festejos 

 

07.01 – Dia da Freguesia 

Promovemos, com a dignidade exigida, o V dia da nossa Freguesia instituído na 

Assembleia de Freguesia de 27 de Setembro de 2007: 

“A nossa Freguesia comemorou pela quinta vez o seu Dia da Freguesia. O evento, 
integrado nas festividades maiores da Freguesia, realizou-se no passado dia 20 de 
Agosto. 

O Dia da Freguesia do Divino Espirito Santo e da Senhora de Lourdes além de ser um 
Dia de festa é também de reflexão sobre os nossos problemas, nossos projetos e 
ambições comuns e também de reconhecimento a entidades ou individualidades da 
nossa terra que se destacam ou destacaram na comunidade. 

Usaram da palavra o Presidente da Junta de Freguesia, senhor Eduardo Pereira e a 
Vereadora da Câmara Municipal da Horta, senhora Alzira Silva. 

Foram homenageados cinco individualidades a saber: Maria Jandira Sarmento Zeferino, 
Manuel Rodrigues Moreira, Sérgio Manuel Garcia da Silva e Luís Manuel Amaral 
Dutra Silva. 
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Após a cerimónia do Dia da Freguesia e das homenagens o senhor Alexandre Gualdino 
deliciou os presentes com duas músicas açorianas e o nosso Grupo Coral encerrou com 
o hino da Freguesia “Feteirenses Reunidos”.” 

 

07.03 – Apoios às Actividades Culturais 

• Divulgámos e promovemos os organismos culturais e recreativos da Freguesia; 

• Neste período destacamos o reinicio das atuações do nosso Grupo Folclórico: 

O nosso Grupo Folclórico, fundado em Março de 1994, reabriu atividade após 4 
anos sem se exibir ao público. É uma ocasião que a Freguesia se orgulha e saúda 
a ideia de fazer ressurgir o Grupo Folclórico da Feteira. 

A iniciativa partiu da parte de Ilda Abreu, Lizuarte Rodrigues, Vera Faria e 
Dário Faria que com o esforço de todos os elementos que aceitaram o desafio 
fizeram renascer o Grupo Folclórico da Feteira que nos presenteou com a sua 
atuação no passado dia 24 nas Festas em Honra a Nossa Senhora de Lourdes. 

Desejamos longa vida ao nosso Grupo Folclórico. A Junta de Freguesia está 
atenta e garantidamente continuará a apoiar esta imprescindível Instituição 
Cultural da Feteira. 

Vídeo da atuação: http://youtu.be/T8LWCWA3lNg 

Fotos aqui: 
https://picasaweb.google.com/feteira8/GFF2012?authuser=0&feat=directlink 

Constituição do Grupo Folclórico da Feteira: 

Tocadores: 
Lizuarte Rodrigues - Bandolim 
Nelson Costa - Bandolim 
Carla Silva - Bandolim 
Lurdes Mota - Bandolim 
Sandra Silva - Bandolim 
Francisco Goulart - Bandolim 
Joana - Violino 
Patrícia Faria - Violão 
Isauro Martins - Violão 
Vitor Pimentel – Violão 
Cantadores: 
Ilda Abreu 
Tânia Rodrigues 
Conceição Ferreira 
Eugénia Botelho 
Eduardina Santos 
Fernando Duarte (voz chamarrita) 
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Norberto Valim (voz chamarrita) 
Alfredo Santos 
Bailadores: 
Vera Faria 
Dário Faria 
Estrela 
Tatiana Abreu 
Cândida Castro 
Lurdes Santos 
Cláudio Remédios 
Inês Lourenço 
Lilina Silveira 
Carlos Faria 
Dália Gomes 
Marco Abreu 
Pedro Valim 
Rui Remédios 
Nelson Santos 
Cátia Silveira 
Nuno Silveira 
Carolina Andrade 
Tatiana Garcia 
Beatriz 
Sérgio 
Porta Estandartes: 
Matilde Siveira 
Rodrigo 
Soraia Faria 

 

 

07.04 – Festejos Religiosos 

*  Colaborámos e apoiámos a comissão da Festa de Nossa Senhora de Lourdes nas 

comemorações dos seus 129 anos: 

“A 129ª edição das festividades em honra a Nossa Senhora de Lourdes terminaram no 
passado dia 26 do corrente mês tendo como ponto alto a Missa Solene, a Procissão e o 
Sermão do Barco. 

A homilia foi dada pelo Sr. Padre Tomás Brito (anterior pároco da Feteira) e o sermão 
do barco pelo nosso pároco Padre Paulo Silva. 

O programa religioso, acima mencionado, foi bastante participado pois são muitos os 
devotos de Nossa Senhora de Lourdes. 
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Os arraiais das festividades de Nossa Senhora de Lourdes foram diversificados 
contando em termos musicais com as Filarmónicas da Ribeirinha, Flamengos e Castelo 
Branco, com os Grupos Folclóricos da Feteira e Castelo Branco, com a Marcha da Santa 
Casa da Misericórdia da Horta, com o Grupo de Cantares dos Idosos da Feteira, com a 
Banda JC BAND e com os Conjuntos Onda Jovem e Carlos Alberto.” 

“Realizou-se no passado dia 21 de agosto a procissão de velas inserida nas festividades 
em honra a Nossa Senhora de Lourdes. A imagem saiu do Império do Farrobim 
passando pela Travessa do Farrobim, Farrobim do Norte, Canada da Faia, Travessa de 
São Pedro, Rua de São Pedro, Canada da Igreja e Rua da Igreja. 

Muitos locais destas ruas estavam engalanados para receber a passagem da imagem de 
Nossa Senhora de Lourdes. 

Este foi o primeiro evento, em termos religiosos, das nossas festas deste ano contando 
com muita participação de feteirenses, e não só, num gesto de religiosidade e devoção a 
Nossa Senhora de Lourdes.” 

“Realizou-se no passado dia 21 do corrente a II Regata de Mini-Veleiros Nossa Senhora 
de Lourdes. A regata, inserida no calendário anual de provas do Clube Naval da Horta, 
contou com a participação de 11 mini-veleiros fato que constituiu recorde de 
participação. 

A mesma decorreu na piscina de mar, recém construída, lateral ao Porto da Feteira 
tendo todos os participantes manifestado opinião de quererem repetir a realização de 
provas neste local.” 

“O primeiro dia do programa cívico da Festa em honra a Nossa Senhora de Lourdes 
realizou-se com enorme sucesso. O bote da nossa Freguesia, Senhora da Guia, 
comandado pelo oficial José Ilídio Pereira e tendo como tripulantes Edgar Freitas, 
Francisco Silva e Ricardo Freitas proporcionaram o passeio em bote baleeiro á vela, 
entre a 15:30 e as 18:30 na baía da Feteira, a cerca de três dezenas de pessoas que 
saíram extremamente satisfeitas com a experiência. 

O Skipper Élio Terra aos comandos do barco semi-rigido "Piloto João Lucas", do Clube 
Naval da Horta, proporcionou também a todos os participantes um passeio entre os 
ilhéus da Feteira passando pelas Torrinhas e toda a zona da Lajinha até á Ponta Furada. 
Ficaram todos encantados com a costa da nossa freguesia, com as grutas, mergulho na 
maior gruta da Lajinha, etc. 

A Junta de Freguesia pretende com estas iniciativas, inseridas na nossa maior Festa, 
proporcionar a todos os feteirenses e não só, andar no bote da freguesia e o disfrutar das 
belezas da nossa costa.” 
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07.05 – Festejos Tradicionais 

• Apoiámos os Impérios da Freguesia na ajuda á obtenção de licenças, limpezas, 

colocação de contentores, montagem e desmontagem de palco e pinturas 

diversas. 

 

07.07 – Animação de Verão 

• III Edição do Feteira em Festa: 

“No sábado dia 07 de Julho, aconteceu no parque de lazer mais um “Feteira em 
Festa”. Este projetou surgiu no intuito desta autarquia promover e divulgar 
algumas das atividades das instituições da freguesia, bem como, em simultâneo 
proporcionar o convívio da população. 
Infelizmente este ano não constou no programa as participações da Marcha de 
São João e da nossa filarmónica que habitualmente abrilhantavam estes festejos. 
Esperamos que na próxima edição tal seja possível, desejando que seja para 
breve, o reaparecimento desta coletividade no seio da nossa comunidade. 
Em parceria com o Grupo Desportivo da Feteira foram organizados jogos de 
cartas, matraquilhos e bilro. O Agrupamento de Escuteiros marcou também 
presença com algumas atividades. 
Pela tarde dentro foi confecionado o porco no espeto, que no final do dia foi 
ofertado a todos os presentes. 
As crianças do ATL da freguesia marcaram presença numa aula de fitness com 
apoio da monitora e dos pais, assim como o Grupo de Idosos que mais tarde 
aproveitaram para um pezinho de chamarrita ao som dos tocadores do Grupo 
Folclórico da Feteira. 
Pelas 21 horas aconteceu uma aula de demonstração “Zumba Fitness” da classe 
da Feteira, uma modalidade de dança onde os participantes podem praticar muito 
exercício físico. 
Pelo noite dentro aconteceu um baile.” 
 

07.08 - Semana do Mar 

“A nossa Freguesia participou do desfile da semana do mar, subordinado ao tema 
“Tradições”, com a CEIFEIRA mais conhecida na Feteira por RIPA. O aparecimento 
desta alfaia, na década de 40/50 no Faial, foi sem dúvida uma autêntica revolução. 
As searas de trigo que abundavam nesta ilha eram ceifadas à foice, o que levava dias 
seguidos a cortá-las necessitando de muita mão de obra.  
A utilização desta alfaia trouxe melhoramentos significativos na colheita do trigo pela 
redução no tempo de corte, menos cansativo para o homem e utilizando menos mão de 
obra. 
Era somente necessário um homem para a manobra desta alfaia que por sua vez era 
puxada por uma junta de vacas nas terras planas e por duas juntas nas terras mais 
inclinadas.  
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Para que o serviço fosse feito em condições, em cada terra tinham de ser abertos 
carreiros, com pouco mais de um metro de largura, junto às beiras, para facilitar a 
passagem das vacas na primeira vez. 
Estas alfaias laboraram no Faial, até ao ano de 1969, altura em que se deixou de cultivar 
cereais nesta ilha, devido às alterações climáticas que fizeram com que o trigo deixasse 
de ter qualidade. 
Hoje alfaias destas, são peças de museu. 
Há que guardá-las. 
Fazem parte da nossa história.” 
 

07.09 – Marcha de S.João 

• Após termos conhecimento que a nossa Filarmónica não iria organizar a Marcha 

de São João tentámos com a colaboração de outra Instituição levar a efeito a 

Marcha mas tal não se revelou possível. 

 

 

   08 – Desporto, Tempos Livres e Lazer 

08.01 – Apoio ao Grupo Desportivo da Feteira 

• Efectuámos roças e limpezas das áreas circundantes às instalações do GDF e 

queima química no campo. 

 
08.02 – Apoio à Secção do Bote Baleeiro 

• Reunimos com a Secção Baleeira do Clube Naval da Horta; 

• Mantivemos os treinos e competições das nossas tripulações baleeiras. O nosso 

bote (Srª da Guia) continuou a obter este ano excelentes prestações tendo obtido 

pódios em quase todas as provas; 

• Levámos a efeito a VII Regata de Nossa Senhora de Lourdes em botes baleeiros 

onde o nosso bote saiu vencedor: 

A VII Regata de Nossa Senhora de Lourdes decorreu nos dias 19 de Agosto com 
a prova de Remo e 28 de Agosto com a de Vela. As condições climatéricas 
condicionaram a realização das provas tal como idealizado pelo que a prova de 
remo realizou-se na Baía da Horta e a prova de Vela foi adiada do dia 19 para o 
dia 28. 

A recém-criada tripulação feminina do Bote Sr.ª da Guia, da nossa Freguesia, 
constituída pela Oficial Ana Sousa e Tripulantes Lúcia Sousa, Maria de Jesus 
Fontes, Sofia Fontes, Ana Marisa Goulart, Rute Matos e Sandra Quadros 
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obtiveram uma excelente participação tendo-se defrontado contra três equipas 
masculinas. 

Classificação do Remo - Misto: 

1º Sr.ª do Socorro - Salão 

2º Capelinhos - Capelo 

3º Sr.ª da Guia - Feteira 

4º Maria da Conceição – CNH 

Na prova de Vela a tripulação do Sr.ª da Guia, constituída pelo Oficial José 
António Freitas e Tripulantes Edgar Freitas, Emanuel Silva, Francisco Silva, 
Heitor Melo, Manuel Augusto e Ricardo Medeiros obtiveram um espetacular 
primeiro lugar destacados das restantes embarcações. 

A prova de Vela realizou-se junto á costa da Baía da Feteira sendo observada 
por muitos feteirenses e não só num lindo cenário de fim de tarde. 

Classificação da Vela: 

1º Sr.ª da Guia – Feteira 

2º Sr.ª das Angústias – Angústias 

3º São José – Capelo 

4º Sr.ª do Socorro - Salão 

5º Maria da Conceição – CNH 

6º Claudina – CNH 

 

08.03 – Apoio à atividade de Zumba 

• A Junta de Freguesia cedeu o pré-fabricado, cinco horas por semana, á jovem 

Tatiana Amaral para lá desenvolver a atividade de Zumba a troco de uma 

compensação de 1€ por cada utente: 

“Zumba® é uma aula de fitness dançada inspirada em movimentos e músicas latinas e 
internacionais que criam um sistema de fitness dinâmico, excitante e efetivo. Zumba® 
integra alguns dos princípios básicos de aeróbica, treino intervalado e de resistência 
maximizando: a queima de calorias, os benefícios cardiovasculares e com tonificação 
total do corpo. 

 
Independentemente se sabe dançar ou não, todos se adaptam facilmente a uma aula de 
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Zumba® uma vez que saber dançar não é um requisito obrigatório para se fazer 
Zumba®. Zumba® cria uma atmosfera de festa que por sua vez se torna numa 
oportunidade não intimidante para pessoas que não sabem dançar ou para pessoas que 
nunca fizeram uma aula de grupo participarem na aula. Ao mesmo tempo, os praticantes 
mais experientes desfrutam das variações de passos e ritmos, exercitando num ambiente 
de festa, saudável e divertido. 

No passado sábado, dia 25 de agosto, o público presente nas festividades em honra a 
Nossa Senhora de Lourdes puderam ver e participar na aula livre de Zumba Fitness que 
decorreu no espaço da festa. 

Vídeo da atuação: http://youtu.be/eo6FMcxLw1w  “ 

 
 
 
08.06 – Zona Balnear e de Recreio 

• Colocámos uma nova escada na poça da rainha atendendo a que o mar destruiu a 

anterior e recolocámos corrimão no acesso á poça; 

• Colocámos as portas e cestos de lixo; 

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

• Procedemos à movimentação de todas as pedras que se encontravam dispersas 
na zona lateral este do porto, reordenando-as de modo a proteger não só a orla 
marítima como também proporcionando um espaço diferente aos banhistas que 
cada vez mais recorrem ao nosso Porto e à Poça da Rainha. 
Para além da limpeza e desencalhe de pedregulhos, o areal foi reforçado de 
modo a garantir o conforto e a segurança da população, nomeadamente aqueles 
acompanhados por crianças. 
Numa primeira fase as intervenções foram realizadas de acordo com os escassos 
recursos financeiros disponíveis. 
Consideramos que tais trabalhos potencializaram ainda mais, o interesse 
turístico, balnear e de lazer de toda a extensão costeira, que se estende desde a 
ponta furada até à boca da ribeira; 

• Recolha de lixo, limpezas diversas na poça da rainha e no porto e ainda 

queimados limos com cal. 

 
09 – Diversos 

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

• Reunimos com a CMH; 

• Trocámos correspondência com o Promotor do Empreendimento do Algar (Engº 

Fernando Feijão); 
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• Reunimos com o BANIF; 

• Reunimos com o Sr. Gui Alves; 

• Levantando a hipótese de termos alternativas ao espaço previsto para construção 

do polivalente reunimos e oficiámos a CMH sobre localizações alternativas. 

 

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, 4 

funcionários colocados ao abrigo do programa PROSA da Agência para a 

Qualificação e Emprego da Horta, 5 jovens ao abrigo do programa OTLJ, 1 

monitora no ATL e 1 condutora. 

 

09.05.01  – Presentes no Concelho 

* O projeto municipal “Presentes no Concelho” decorreu de 3 a 7 de setembro passado 
na nossa Freguesia. Neste projeto são desenvolvidas atividades combinadas entre a 
Câmara Municipal e Junta de Freguesia fora do âmbito da Delegação de Competências 
além de diversas outras ações do município. 

Abaixo mencionamos algumas das obras efetuadas ou que se encontram em 
desenvolvimento onde funcionários e equipamentos municipais com a colaboração do 
pessoal e equipamento da Junta de Freguesia fizeram com que algumas obras previstas 
para meses se fizessem em semanas: 

- Asfaltagem de dois parques de estacionamento na Travessa de São Pedro; 

- Remendagem em todas as Ruas da Freguesia; 

- Asfaltagem de largo junto á zona de lazer; 

- Construção de muros no arruamento da zona de lazer; 

- Pintura de parques de estacionamento e colocação de sinalização no arruamento da 
zona de lazer; 

- Alargamento na Rua da Courelas para posterior construção de passeio e muro; 

- Rampeamento na Rua das Courelas; 

- Arranjo de muro de suporte de estrada na Canada da Igreja para posterior colocação de 
proteção; 

- Arranjo dos eco-pontos das Grotas e da Engenharia; 
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- Colocação de contentores de lixo; 

- Colocação de sinalização vertical na Rua da Igreja e Canada do Poço; 

- Colocação de Espelho na Rua da Portela; 

- Pintura de sinalização horizontal na Canada da Faia e Rua de São Pedro; 

- Arranjo de jardim na zona dos Quinhões; 

- Estudo de reordenamento do trânsito no Largo das Grotas e posterior execução; 

- Limpeza de veios de água e de poços sumidouros; 

- Construção de lomba de estrada junto á Escola; 

- Pintura de passadeira junto á Escola; 

- Limpeza de pedra no areal lateral ao Porto; 

 

 

Feteira, 21 de Setembro de 2012. 

                                                                     

                                                            O Presidente da Junta de Freguesia 

                                                    


