
Dia da Freguesia 
 

  Por proposta da Junta de Freguesia, também já temos o nosso 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 represen-
ta o que de mais importante há na Freguesia, 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 anterior ao domingo da festa da 
Senhora de Lourdes, já que no domingo precedente ocorre a festivi-
dade do último império da freguesia e no domingo seguinte realiza-
se a solenidade da padroeira. 

  De salientar que a Freguesia da Feteira possui sete impérios dedica-
dos ao Espírito Santo, o que significa que o orago é invocado outras 
tantas vezes por ano nesta localidade. 
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O Feteirense 
       31-12-2007         Publicação da Junta de Freguesia da  Feteira 

Caros Feteirenses, 

 

  Com pouco mais de 
dois anos de actividade, 
após as eleições autárqui-
cas de Outubro de 2005 e 
a meio do mandato para 
que fomos eleitos, leva-
mos ao vosso conheci-
mento a segunda edição 
do nosso boletim infor-
mativo “O Feteirense”. 

  Através dele procura-se 
informar, entre diversas 
coisas, a actividade autár-
quica que se considera 
mais importante para que 
possam estar ao corrente 
da acção desenvolvida 
pela vossa Junta de Fre-
guesia. 

 

Continua na 2ª Página 

Editorial 

Continua na 2ª Página 

Apresentação Publica dos Símbolos Heráldicos da 
 Nossa Freguesia 
 

 

  No dia 25 de Abril foram apresentados os símbolos heráldicos, da 
nossa Freguesia, em cerimónia que decorreu junto à sede da Junta de 
Freguesia com o hastear das bandeiras, ao som dos hinos muito bem 
interpretados pela nossa Filarmónica, seguindo-se um desfile até à 
Sociedade Filarmónica onde se integraram as representações dos 
organismos da nossa Freguesia, convidados e público. 

Continua na 3ª Página 



 

Editorial  (continuação da 1ª Página) 
 

  Em tempo de crise debatemo-nos com uma redução orçamental, desde 2006, ter a agilidade para fazer 
mais com menos dinheiro torna-se cada vez mais difícil, face ao aumento constante dos preços de bens e 
serviços. 

  Durante o ano de 2007 foram muitas as actividades desenvolvidas pela Junta, nas mais diversas vertentes, 
sempre na procura do melhor para nossa Freguesia e de quem nela habita ou nos visita. 

  A apresentação pública, no dia 25 de Abril, dos símbolos heráldicos da nossa Freguesia, a aprovação por 
unanimidade, em sessão da Assembleia de Freguesia do Dia da Freguesia e a aprovação em sessão da 
Assembleia Municipal da unidade autónoma de execução do Algar, onde ficará implantado o Polivalente 
(Pavilhão Multiusos) são marcos muito importantes para todos nós. 

  A nossa Freguesia, a maior em população, no espaço rural e a segunda em termos da nossa Ilha continua 
em crescimento rápido e os problemas, já antigos, com que se debate, tem de ser resolvidos com a maior 
brevidade possível para um melhor acolhimento e bem estar de todos. 

 Mencionando só algumas das  coisas mais fundamentais  para a nossa Freguesia, destacaria a nossa rede de 
estradas, uma das maiores na nossa Ilha, mas que encontra-se muito degradada. Esperamos e cremos que os 
planos municipais e as promessas sejam cumpridas, no sentido de termos todas as estradas pavimentadas o 
mais rápido possível. 

  Já com concurso efectuado pela Câmara Municipal, em 2008 serão asfaltadas a Travessa do Farrobim, 
Farrobim do Sul e Rua de São Pedro incluindo-se a substituição da rede de águas, nas duas últimas. 

O Polivalente da Freguesia (Pavilhão Multiusos) é uma obra ambicionada por todos nós, desde há muitos 
anos, neste momento reúne boas condições para poder avançar. Em 2008 esperamos que, no seguimento 
das promessas de todos os partidos, o processo e financiamento da obra se desenvolva no sentido do Gover-
no Regional, saído das próximas eleições já em Outubro, dê a prioridade que se exige, na construção do 
Pavilhão, para bem de todos os Feteirenses e da nossa Ilha em geral. 

  Desejando que os anseios e aspirações de cada um de vós se concretizem, aproveito para desejar a todos 
um bom ano de 2008. 

O Presidente da Junta de Freguesia 

Eduardo Pereira 
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Dia da Freguesia (continuação da 1ª Página) 
 

  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 os Feteirenses se unirem à volta dos problemas 
e anseios da nossa Freguesia, participando activamente nas actividades a realizar. O facto de se realizar 
no Verão permite que muitos dos nossos emigrantes se possam associar às comemorações, contribuin-
do para o brilhantismo de uma festa que é dos feteirenses e para os feteirenses, em especial. 
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Apresentação Publica dos Símbolos Heráldicos da Nossa Freguesia (continuação 

da 1ª Página) 
 ta eleitos e o senhor Presidente 

da Assembleia Municipal. Foram 
também homenageadas as Insti-
tuições da Freguesia, a saber: 

 
 

  Na Sessão solene, os símbolos  
heráldicos foram apresentados 
pelo Presidente da Junta tendo 
usado também da palavra o 
senhor Presidente a Assembeia 
Municipal (Dr. Jorge Gonçalves) 
e o senhor Vereador José Decq 
Mota. Foram homenageados, 
com a medalha de ouro da Fre-
guesia, os ex-presidentes de Jun-

Presidentes da Junta: 
 

Manuel Jorge Vargas Garcia    

Manuel Adalberto Silva 

Manuel Urbano Silva              

Norberto Manuel Vargas        

Nisa Maria Dutra Lopes Silva   

Eugénio Brandão Carvalho      

Luciano Oliveira Naia              

José Alberto Fialho                   

Luís Alberto Faria Vieira            

Instituiçõs da Freguesia: 
 

Filarmónica Lira e Progresso Fetei-
rense 

Casa do Povo da Feteira 

Grupo Desportivo da Feteira 

Grupo Folclórico da Feteira 

Escuteiros Marítimos da Feteira 

Paróquia da Feteira 

Império do Farrobim 

Império das Grotas 

 

Império da Caridade 

Império da Atalaia 

Império do Cimo da Granja 

Império da Portela 

Império de São Pedro 

Descrição da Simbologia:  
 Escudo:  de verde; Coroa Mural: De Prata de três torres; Listel: Branco com a    
legenda a negro: “Feteira-Horta”; Bandeira: Amarela, cordão e borlas de ouro e 
verde,haste e lança de ouro; Motivos: Coroa do Divino Espírito Santo; Estrela Car-
regada de rosa heráldica; Ramos de fetos e Burelas ondadas. 

Descrição da Heráldica: 

Coroa do Divino Espírito 
Santo 

Representa o orago da fre-
guesia: 

Divino Espírito Santo 

 Estrela e Rosa Heráldica 

Representam Nossa Sr.ª de 
Lourdes, Padroeira da Fregue-
sia, cuja procissão é bastante 
concorrida. 

 Fetos 

Rep resent am o  top óni mo 
“Feteira”, sendo uma Referencia 
à flora local, pelo menos na épo-
ca da atribuição do topónimo. 

 Burelas Ondadas 

Representam a localização geográfi-
ca da freguesia, junto à costa maríti-
ma, assim como a pesca que em 
tempos chegou a ocupar uma parte 
da população local.  
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Apresentação Publica dos Símbolos Heráldicos da Nossa Freguesia (continuação 

da 3ª Página) 
 Discurso proferido pelo Presidente da Junta de Freguesia na ocasião: 
 

  Este é, inquestionavelmente, um dia de grande importância para a nossa Freguesia da Feteira. 
  Quando no ano de 1993 foi iniciado o processo de elaboração para posterior aprovação e publicação dos nos-
sos símbolos heráldicos nunca se pensou que tal processo fosse tão complicado e demorado. 
  Foi um processo trabalhoso e lento com alterações impostas devido aos regulamentos em vigor, sobre a herál-
dica, que felizmente viu a sua conclusão em 30 de Agosto de 2006 dia em que foi registado na Direcção Geral 
das Autarquias Locais. 
  Datado de 06 de Abril de 2006 o parecer vinculativo da Associação de Arqueólogos Portugueses sobre os nos-
sos símbolos heráldicos, foram os mesmos aprovados por unanimidade em Assembleia de Freguesia de Junho 
do mesmo ano e publicado em 26 de Julho através do nº 143 da II Série do Diário da República. 
  A heráldica traduz em símbolos o que de mais importante representou e representa a nossa Freguesia ao longo 
dos tempos. 
  Os nossos símbolos principais são sem sombra de dúvida os Fetos, o Divino Espírito Santo que é o orago da 
nossa Freguesia e Nossa Senhora de Lourdes a nossa padroeira. 
A partir de hoje a nossa bandeira passará a estar hasteada, nos dias indicados, junto ao edifício Sede com a ban-
deira Portuguesa, bandeira Açoreana e também pela bandeira da Casa do Povo da nossa Freguesia que hoje foi 
hasteada  pela primeira vez. 

  O nosso estandarte passará a estar em local de destaque na Sede da Junta. 
  Sabendo que podem vir a surgir algumas dúvidas quanto á cor da nossa bandeira o que lhes posso informar é 
que esta cor respeita os regulamentos da heráldica e que segundo estes esta deve ser de côr amarela heráldica. 
  Antes de passar a explicar mais pormenorizadamente os símbolos não quero deixar passar este momento para 
agradecer à nossa Filarmónica a forma e o afinco que imprimiram na sua preparação para este acto e também ao 
facto de terem feito um enorme esforço no sentido de apresentar no dia de hoje o seu novo fardamento. São 
actos destes que provam o amor que se tem pela sua arte e pela Freguesia. A todos o meu e nosso agradecimen-
to. 

  Após a conclusão deste processo Novo desafio será a apresentação do Hino da nossa Freguesia. 

  Caros Feteirenses, 
  Esta bandeira não é da Junta de Freguesia, pertence-nos a todos. É a bandeira da nossa Freguesia que nos deve 
orgulhar e honrar. Ela reflecte a nossa posição no todo da Ilha e a vontade, o trabalho e a dedicação dos nossos 
antepassados quando escolherem o nosso orago e a nossa padroeira por exemplo. 

  Em memória dos nossos antepassados e com esperança no futuro vamos adoptar esta bandeira. 

 

  Tenho dito. 
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 Actividades da Junta de Freguesia: 

Arranjos no Cemitério 

 
É assegurada pela Junta de Freguesia a 
limpeza e o asseio do cemitério através  
de contrato de prestação de serviços  
mantido com o Sr. Carlos Silva assim 
como a limpeza das instalações sanitá-
rias laterais à Igrej a. 

No cemitério além de uma pintura geral  
dos muros, ossário e campa do soldado 
foi pi cado, rebocado e pintado o muro 
do cemitério virado para a estrada e 
arranjados alguns metros de passeio que 
tinha abatido. 

Acesso à Igreja e ao Cemitério 

 
Foram colocados corrimões nas esca-
das de acesso à Igreja assim como nas  
do Cemitério facilitando a vida das  
pessoas mais idosas ou com mobilida-
de reduzida. 

 

Placas Toponímicas 

 
Iniciou-se a instal ação de placas toponí-
micas novas  com painéis em azulejo. 
Nesta primeira fase que se concluirá em 
fins de Janeiro de 2008 serão instal adas  
16 placas  e respectivos painéis. Preve-
mos instalar durante o  ano 2008 cerca 
de mais 20 placas/painéis e o restante 
em 2009 ficando a Freguesia toda 
coberta com a nova sinalização, esta 
mais bonita e colocada segunda as  
actuais regras. 

Limpeza de Bermas e Valetas 

 
Manteve-se a limpeza das bermas e 
valetas representando um grande es for-
ço da Junta atendendo ao número de 
caminhos da nossa Freguesia. A limpeza 
e asseio das nossas  estradas são uma 
preocupação constant e. Aliado a este 
serviço também foram plantadas cerca 
de 300 plantas em bermas das nossas  
estradas. 

Muros 

 
A nossa Freguesia possui muitos muros 
degradados que durante o present e 
mandato contamos, apesar dos cons-
trangimentos financeiros, conseguir 
reabilitar grande part e deles. Em 2007 
construímos muros novos sendo um na 
Rua do Algar (este com alargamento 
da estrada e pavimentação do parque 
de estacionamento), um na Travessa de 
São Pedro e dois na Rua da Atalaia. 
Concluímos ainda a construção de um 
muro na Portela que tinhamos inici ado 
em 2006. 

 

 

Arranjos no nosso Porto 

 
Após a rampa de varagem do nosso por-
to ter fi cado bastant e dani fi cada num 
dos temporais do passado Inverno fize-
mos obras de reabilitação desta, recor-
rendo à empresa Hélio Rodrigues. 
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Colocámos duas escadas novas no 
molhe de acostagem do nosso Porto 
atendendo a que as ant eriormente exis-
tentes estavam muito danificadas repre-
sentado perigo, principalmente para os  
banhistas que poderiam cortar-se com 
alguma facilidade. 

Parque de Lazer 

 
Foi efectuada uma poda dos salgueiros  
e colocadas canas para suporte. 

Toda a ferragem de suporte dos sal-
gueiros foi repintada, assim como os 
postes de iluminação do parque. 

Todos os muros e a Pergula (Bar) 
foram pintados. 

Efectuou-se uma reparação geral do 
sistema de iluminação. 

Alguns grelhadores foram reparados,  
bem como as mesas havendo o cuidado 
de lixa-las e enverniza-las. 

Desratização 

 
A desratização  tem sido feita de forma 
continuada com distribuição de veneno 
e informação à população. Os trabalha-
dores da Junta tem efectuado desratiza-
ção em locais que merecem mais at en-
ção. Foi efectuada uma desratização 
total da Freguesia em Abril com a parti-
cipação de voluntários. 

Água à Lavoura 

 
Por solicitação da Junta, a Câmara 
Municipal abriu um ponto de abasteci-
mento de água à lavoura, na Atalaia. Em 
2008 faremos obras de melhoramento 
neste local para melhor acesso e abast e-
cimento facilitado enquanto não entra 
em funcionamento o fornecimento de 
água da lagoa arti fical. 

Caminho dos Vicentes e Manu-
tenção de Caminhos Vicinais 

 
Mantiveram-se contactos com o IROA 
sobre a obra de abast ecimento de água à 
lavoura e abertura do caminho dos  
Vicentes. Tal obra encontra-se nos pla-
nos do Governo Regional, mas só deve-
rá avançar no final da empreitada at en-
dendo ao relevo da zona e ao facto de 
implicar abertura de caminho em alguns  
locais. 

Efectuámos a manutenção dos caminhos  
vicinais. 

 

 

Casa da Balança 

 
Foi arranjada toda a zona envolvente 
da Casa da Balança com a consolida-
ção de um murete, a colocação de fer-
ragens para amarrar o gado, a coloca-
ção de vedação de protecção ao longo 
da grota e colocação de saibro no pavi-
mento. 

A casa da balança e a balança foram 
totalmente pintadas. 

 

 

Ribeiras 

 
Efectuou-se a limpeza de grande parte 
das ribeiras da nossa Freguesia através  
de roça. Na zona de São Pedro foi cons-
truído um muro para consolidação da 
parede da grota que rebentou numa 
enxurrada. 
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Alargamento de Caminhos 

 
Efectuámos o alargamento de um troço 
de Caminho, no Cimo da Granja, para 
posterior as faltamento, no âmbito das 
obras em execução pelo IROA/Governo 
Regional. 

Efectuámos o alargamento do início da 
Canada do Poceirão. 

 

Asfaltamento de Parques de 
Estacionamento – Caminhos 
Municipais 

 
Efectuámos o as faltamento de dez par-
ques de estacionamento, na Freguesia,  
fi cando todos os parque que estavam 
sob a alçada da Junta prontos. Os par-
ques de est acionamento da Rua de São 
Pedro, Farrobim do Sul e Travessa do 
Farrobim serão incluídos nas obras de 
as faltamento destas Ruas que decorrerá 
em 2008. 

Asfaltamento de Parques de 
Estacionamento – Estrada 
Regional 

 
A Delegação da Secretaria Regional da 
Habitação e Equipamentos as faltou o 
parque situado frente à Junta de Fregue-
sia. Os parques que se encont ram por 
as faltar, na Estrada Regional serão 
as faltados em 2008. 

Escolas 

 
Pintámos todos os muros exteriores da 
Escola do Algar, efectuámos roças  nas  
duas Escolas  e arranjos / reparações  
pontuais. O parque infantil que estava 
na ex-Escola do Farrobim foi transferi-
do, a nosso pedido, pela CMH, para a 
Escola do Algar.  

 

 

Parques de Contentores 

 
Na nossa Freguesia a falta de parques  
ou suportes e respectivos contentores  
de lixo é notória e será uma das princi-
pais áreas a intervir em 2008. Durante 
o ano de 2007 colocámos 16 suportes  
de contentores em locais diversos da 
Freguesia. 

 

 

Marcos dos kilómetros, Hectó-
metros, Bocas de Incêndio e 
Pontes 

 
Efectuámos a pintura dos marcos de 
kilómetros e hectómetros  situados na 
Estrada Regional bem como a pintura de 
parte das Bocas de Incêndio. Também 
foi pintada a ponte da Estrada Regional  
assim como a da Rua da Igreja. 
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Abrigos para Passageiros 

 
Todos os abrigos para passageiros  
foram pintados e foi iniciada a coloca-
ção de bancos em madeira e painéis de 
informação em todos eles. No inicio de 
2008 todos ficarão concluídos. 

Muro de Suporte de Estrada –
Rua Maria Leonarda 

 
Por solicitação da Junta, a CMH cons-
truiu um muro de suporte de estrada na 
Rua Maria Leonarda. Tal obra revela-
va-se fundamental atendendo à perigo-
sidade que a estrada oferecia neste 
local. 

 

 

Parque Infantil 

 
Efectuou-se a reparação dos equipamen-
tos existentes no Parque Infantil num 
esforço financeiro acrescido mas justi fi-
cado, atendendo ao estado em que o 
parque se encontrava e à falta de espaço 
publico para utilização das Crianças. 
Também procedeu-se à instalação de 
novos equipamentos. 

Efectuaram-se pequenas reparações nas  
instalações sanitári as do Parque Infantil, 
adquiriram-se e foram montadas as loi-
ças e restant es utensílios necessário para 
o funcionamento destas instalações. 

Protocolos de cedências SRAM 

 
Foram assinados dois protocolos com a 
Secretaria Regional do Ambiente e do 
Mar: 

Um para ocupação do domínio público 
marítimo em que a Junta de Freguesia 
fi ca responsável pela actual zona de 
lazer incluindo-se as estruturas fixas  
instaladas e o outro autorizando a 
expansão (a sul) segundo projecto por 
nós apresentado. 

 

Eira na Terra Igreja 

 
Com a finalidade de poder ser utilizada 
para bailes e actuação de grupos fol-
clóricos, durante a festa de Nossa 
Senhora de Lourdes e podendo ser 
aproveitada em out ros eventos, esta 
Junta construiu uma eira rect angular,  
na terra da Igreja que se revelou de 
grande utilidade no desenrolar das  
festividades em honra da Nossa 
Padroeira. 

 

 

Transporte Escolar 

 
A Junta de Freguesia assegura, gratuita-
mente, o transporte de todas as Crianças  
da nossa Escola que moram num raio de 
dois quilómetros desta. A Escola Básica 
e Integrada assegura o transporte das  
Crianças que ficam fora deste raio. 

Apoiamos também o Grupo de Escutei-
ros Marítimos com transporte ao Sába-
do e o Grupo Desportivo no transporte 
para treinos e jogos do jogadores  do 
único escal ão em actividade neste 
momento (Escolinhas). 
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Projecto Férias Desportivas / Férias Fixes 
 
  Levámos a efeito o programa de Férias Desportivas / Férias Fixes, durante os meses de Julho e Agosto das 

8:30 às 17:30 horas, contando com a colaboração de sete jovens, da nossa freguesia, colocadas através do 

programa OTLJ – Jovens Solidários e de uma monitora contratada para o efeito. 

  Frequentaram as  Férias Desportivas 22 Crianças que utilizando como base o pré-fabricado e a zona de 

lazer fizeram diversas visitas e passeios: 

  Algumas das visitas e passeios: Centro Botânico da Feteira (do Sr. Lomelino Vieira),  Jardim Botânico do 

Faial, Museu do Vulcão, Padaria Popular, Biblioteca Pública, PSP, Trilho da Levada, Piscina do Varadou-

ro, Vulcão dos Capelinhos, Praia do Porto Pim e Praia da Conceição. 

  Em Julho foram uma manhã por semana, à 4ª feira, a actividades no Clube Naval da Horta. Também parti-

ciparam no Projecto Ondinha da APADIF. 

Festa Mundo Rural 
 
  Participámos no cortejo da Festa do Mundo Rural, 
realizado pelas  Juntas de Freguesia, com os estandar-
tes e coroas dos sete Impérios da nossa Freguesia 
acompanhados pela nossa Filarmónica Lira e Pro-
gresso Feteirense. 

JUNTA DE FREGUESIA DA  

FETEIRA 
 

Horários de funcionamento: 

 

Secretaria: 09H00-12H30 / 13H30-17H00 

 
Atendimento da Junta: Terça e 5ªfeira das 
20H00 às 21H00 

Colocar aqui foto k tem 
no e-mail (grupo de crian-
ças) 

Colocar neste tamanho 
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Semana Desportiva e Cultural 
 
  Levou-se a efeito a Semana Desportiva e Cultural 2007 que contou com bastante participação dos feteirenses e não só 

demonstrando o interesse da população pela mesma. 

  A Semana Desportiva e Cultural da nossa Freguesia decorreu de 10 a 18 de Março. Na vertente desportiva contou com 

297 participações e 58 colaboradores, enquanto na cultural participaram 176 ou seja no total houve um envolvimento de 

531 pessoas. 

  As modalidades desenvolvidas foram: aiúca, dominó, sueca, bilro, snooker, matraquilhos, tiro ao alvo, setas, pesca des-

portiva, futsal, jogos tradicionais, rally papper, BTT,  motocross em mini motos e moto 4, e ainda passeio TT em Jipes e 

Moto 4. O motocross com moto 4 e o passeio TT foram a novidade e tiveram grande êxito, em termos desportivos e lúdi-

cos. O rally papper, que se iniciou o ano passado também teve uma forte adesão. 

  Na vertente cultural a semana contou com teatro, cinema, karaoke, actuação de talentos da freguesia, folclore e actuação 

da nossa Filarmónica. 

  De destacar o intercâmbio com o Grupo Folclórico dos Flamengos que além de actuar junto com o nosso Grupo Folclóri-

co também participou nas chamarritas, estas de muito agrado para todos, inclusive para os mais novos. 

  A participação da nossa Filarmónica com a apresentação de uma peça de teatro, deve ser sublinhada por ser a primeira 

vez.     A actuação do Grupo de Teatro e Cantares da Casa do Povo foram muita apreciados pela qualidade exibida. 

  Destaca-se também a palestra sobre violência doméstica feita por técnicas do núcleo da da Horta da UMAR (União de 

Mulheres Alternativa e Resposta). 

  O almoço e cerimónia de entrega de troféus foi muito participado, demonstrando o grande interesse que esta edição da    

Semana Desportiva e Cultural gerou na freguesia. 

  O encerramento, com a brilhante actuação da nossa Filarmónica foi a cereja em cima do bolo, sem dúvida a gosto de 

todos. 

  As semanas desportivas e culturais são do Povo e como tal não pertencem a ninguém nem poderão ser organizadas sem a 

intervenção de toda a comunidade, nas suas diversas vertentes. 

  Antes de finalizar, teremos de referir que o êxito da 12ª 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. 
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Festa em honra de Nossa 
Senhora de Lourdes 

 
  Colaborámos e apoiámos  integrando a 
Comissão da Festa de Nossa Senhora de 
Lourdes numa edição da nossa principal festa 
que consideramos ter sido um êxito.  
  É nossa intenção continuar a colaborar no 
sentido de colocar as festividades em honra 
de Nossa Senhora de Lourdes, nossa padroei-
ra, no lugar que merece e de destaque que 
outrora teve. 
 

 

Tripulação Baleeira 
 
  Participou-se nas reuniões com a secção baleeira do Clube Naval da Horta e na 
Comissão do Património dos Açores. 
  Levámos a efeito a II Regata Botes Baleeiros de Nª Sr.ª de Lourdes com a presen-
ça de cinco botes. 
  As tripulações da nossa Freguesia efectuaram treinos todas as terças-feiras e parti-
ciparam de forma bastante positiva nas diversas provas. 

  As nossas tripulações baleeiras levaram em ombros a imagem do Sagrado Cora-
ção de Jesus na Festa da nossa Padroeira, num gesto de reaproximação e saudade 
dos homens do Mar à nossa principal Festa.  

Semana do Mar 2007 
 
  Organizámos a representação da nossa Freguesia 
no desfile de carros alegóricos da Semana do Mar 
que contou com a excelente colaboração da Casa 
do Povo,  Grupo de Escuteiros, Filarmónica e par-
ticulares. Destacamos ainda o facto de, directa ou 
indirectamente, praticamente todos os organismos  
da Freguesia terem colaborado o que engrandeceu 
o nome da nossa Freguesia. 
  Também participámos com uma equipa no Pólo 
Aquático. 
Uma das nossas tripulações participou na Regata 
de Botes Baleeiros tendo alcançado o 2º lugar, que 
foi a melhor classificação dos botes da nossa Ilha. 
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Visita da Câmara Municipal à 
Freguesia 
  O senhor Presidente da Câmara Muni-
cipal, a nosso convite, visitou-nos e em 
reunião de trabalho que precedeu a visi-
ta foram tratados diversos assuntos de 
interesse para a nossa Freguesia. 

Abertura de ATL na Freguesia 
1 - Reunimos com a Escola Básica e Integrada, Instituto de Acção Social, Santa Casa da Misericórdia e Coordenado-
ra da Escola do Algar com vista à abertura do ATL na Escola do Algar. A resposta da Coordenadora da Escola do 
Algar foi de que as colegas consideravam o projecto engraçado mas que a Escola não reunia as condições para o efei-
to. 

2 - Solicitámos reunião com a Direcção da Casa do Povo para apresentarmos a ideia de a criação de uma valência 
ATL através da Casa do Povo em parceria com a Junta de Freguesia. Tal ideia foi bem acolhida pelo que oficiámos e 
contactámos também pessoalmente a Divisão de Acção Social da Horta, solicitando o estabelecimento de um acordo 
de cooperação para funcionamento de um ATL, com capacidade para 40 Crianças. 
3 - Preparámos com a Direcção da Casa do Povo a proposta para abertura da valência ATL solicitando o estabeleci-
mento de um acordo de cooperação, com a Direcção Regional da Segurança Social, para funcionamento de um ATL 
com capacidade para 20 Crianças, por sugestão da Divisão de Acção Social na ex-Escola das Grotas. 
4 – A proposta de acordo de cooperação foi assinada e aguardamos neste momento a resposta do Governo Regional 
que prevemos ser positiva e no sentido da abertura desta valência até ao início do próximo ano lectivo. 

II Festa dos Reis 
  No seguimento do Concerto de Reis, realizado em Janeiro de 2006, a Junta de Freguesia voltou a organizar a Festa 
de Reis, a 5 de Janeiro de 2007, com a finalidade de angariar fundos para a nossa Igreja. Tal iniciativa contou com a 
colaboração da nossa Filarmónica, Grupo Folclórico, Casa do Povo, Grupo Coral e Grupo Desportivo além de 
empresas e pessoas que colaboraram, ofertando para esta Festa ou ajudando. 

  Realçamos o excelente concerto da nossa Filarmónica com reportório alusivo totalmente novo bem como o empe-
nho e dedicação que todos os membros da mesma deram  na preparação deste concerto. 
  Salientamos a actuação do Grupo de Cordas do nosso Grupo Folclórico abrindo assim também uma nova valência 
da sua oferta cultural, à nossa comunidade. 

  O Rancho Tuna da nossa Casa do Povo abrilhantou também e ajudou no engrandecimento desta festa que ganhou 
lugar, por direito próprio, nos eventos anuais da nossa Freguesia e da nossa Ilha. 
 O programa foi o seguinte: 

Na Igreja: 

19H00 – Missa de Reis 

19H30 – Actuação do Rancho de Natal da Casa do Povo dos Cedros 

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 

No pré-fabricado: 

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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 Instituições da Freguesia: 

Impérios 

 
  Todas as irmandades dos nossos sete Impérios desenvolveram a sua actividade e levaram a efeito as suas  
festividades honrando os fundadores e irmãos vivos e falecidos destes Impérios. 

  O Império do Farrobim continuou as obras na Casa do Império, com a colaboração da  Junta. 
  O Império das Grotas com o apoio da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia e Serviços Florestais pro-
cedeu a obras de beneficiação das suas instalações. 

 
  A Junta de Freguesia tem apoiado todas as Instituições da Freguesia e mantém protocolos com elas atri-
buindo apoio financeiro. 

  Com vista ao engrandecimento da nossa Freguesia estamos sempre disponíveis em colaborar com todas. 

Filarmónica Lira e Progresso Feteirense 

 
  A nossa Filarmónica após longo período eleitoral, 
por ausência de listas, já tem nova Direcção, eleita 
para um mandato de dois anos, presidida pela senhora 
Maria Eduina Mendonça. 

Grupo Folclórico da Feteira 
 
  O nosso Grupo Folclórico tem-se revelado multifa-
cetado na oferta de cultura e até desportiva. Além da 
sua actividade normal no Folclore também se dedica 
ao Teatro, fez um Ranchinho de Natal, apresentou um 
Grupo de Cordas e participou desportivamente em 
futebol, rally papper e bilro masculino. 

RECOLHA DE MONSTROS 

 
A Câmara Municipal efectua a recolha de monstros 
(elect rodomésticos, ferragens, lixo de maior porte, etc) na pri-
meira segunda-feira de cada mês. 

Caso necessite deste serviço contacte a Junta de Freguesia ou a 
CMH. 



Contactos da Junta de Freguesia 
Estrada Regional, 1-1ª 9900-361 FETEIRA-
HRT 

Telefones: 292 943 360 e 292 943 364 

Telefax: 292 943 368 

Endereços email: 

Presidente: presidente@feteira.com 

Secretária: secretario@feteira.com 

Tesoureiro: tesoureiro@feteira.com 

Geral: geral@feteira.com 
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Escuteiros Marítimos da Feteira 

 
  Os nossos Escuteiros Marítimos continuam a sua actividade 
e em 2007 destacamos o baptismo da lancha Comandante 
Ezequiel que servirá de apoio nas actividades náuticas. 

Grupo Desportivo da Feteira 

 
  O Grupo Desportivo após profunda crise directiva tem neste 
momento, eleita por um ano, uma comissão administrativa 
cujo presidente é o senhor Luís Paulo Jorge. A todos os mem-
bros desta comissão desejamos um bom mandato e disponibi-
lizamo-nos para colaborar. Neste momento o Grupo Desporti-
vo tem o escalão de Escolinhas e pretende iniciar, brevemen-
te, actividade em Futsal sénior. 

Casa do Povo da Feteira 
 
  A Direcção da Casa do Povo tem desenvolvido a sua activi-
dade em diversas frentes das quais destacamos: A manuten-
ção da valência de apoio aos idosos com o centro de dia à,  
5ªfeira; a edição do boletim Jornal da Feteira; o lançamento 
de CD´s e ainda a criação do Rancho Tuna. 

Texto/ Fotografia: Junta Freguesia da Feteira 

Paginação/ Montagem: Helena Rosa 

Impressão: Gráfica “Telegrapho” 

Rua Conselheiro Medeiros, 30   9900-144 Horta 

Tiragem –1000 Exemplares 
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Actividade da Assembleia de Freguesia 

 
A Assembleia de Freguesia, presidida pela Dra. Lisa Garcia, reuniu por quatro vezes em conformidade com a alínea a do n.º 1 do 
artigo 14.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pel a Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro: 

 

Data: 27 de Abril de 2007 

Local: Pré-Fabricado da Junta 

Membros da Assembleia Presentes: Lisa Garcia, Sónia Silva, José Pedro Silva, Alfredina Marcos, Ana Paula Duarte, Rui Cas-
tro, Sónia Melo e Gualberto Furtado. 

Ordem de trabalhos:  

Informação de Actividades da Junta de Freguesia. 

Apreci ação e votação da Prestação de Contas e Relatório de Actividades da Freguesia da Feteira, referent e ao ano 
de 2006. 

Discussão e aprovação da 1.ª Revisão Orçamental do ano de 2007. 

Apreci ação do Inventário dos Bens Móveis e Imóveis da Freguesia da Feteira. 

Apreci ação de alteração da Norma de Controlo Interno. 

Carta Educativa da Ilha do Faial – Escolas da Feteira. 

 

Data: 21 de Junho de 2007 

Local:  Sede do Império do Farrobim 

Membros da Assembleia Presentes: Alfredina Marcos, José Fialho, Odilia Pinheiro, Manuel Urbano, José Pedro Silva, José 
Ribeiro e Gualberto Furtado. 

Ordem de trabalhos: 

Apreci ação da Actividade da Junta de Freguesia. 

Discussão e Aprovação da 2.ª Revisão Orçamental do ano de 2007. 

Discussão e Aprovação de Alteração da Tabela de Taxas da Junta. 

Apreci ação do Inventário. 

 

Data: 28 de Setembro de 2007 

Local: Pré-Fabricado da Junta de Freguesia 

Membros da Assembleia Presentes: Lisa Garcia, Sónia Silva, Alfredina Marcos, José Fialho, José Pedro Silva, Manuel Urbano 
Silva, Ana Paula Duarte e Gualberto Furtado 

Ordem de trabalhos:  

1. Informação de Actividades da Junta de Freguesia. 

2. Proposta de Criação do Dia da Freguesia. 

 

Data: 27 de Dezembro de 2007 

Local: Pré-Fabricado da Junta de Freguesia 

Membros da Assembleia Presentes: Lisa Garcia, Alzira Luís, Sónia Silva, Odilia Pinheiro, José Fialho, Alfredina Marcos, 
Manuel Urbano Silva, José Pedro Silva e Ana Paula Duarte 

Ordem de trabalhos: 

Informação de Actividades da Junta de Freguesia da Feteira no período de 28 de Setembro a 27 de Dezembro de 
2007. 

Opções do Plano de Actividades e Orçamento da Receita e Despesa para o ano de 2008 
  
Nos termos do n.º6 do artigo 84º da Lei 169/99 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º5-A/2002 de 11de Janeiro, conjugado com o nº1 do 
artigo 26 do regimento, encerrada a ordem do dia, de cada uma das sessões , houve  um período de 60 minutos, destinados para a intervenção do públi-
co, durante o qual foram prestados os esclarecimentos solicitados 
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Recenseamento Eleitoral 
 

Todos os jovens a partir dos 17 anos podem recensear-se at é 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. 

Polivalente - Pavilhão Multiusos da Feteira 

 
  Após aprovação, por unanimidade, em sessão da Assembleia Municipal da unidade autónoma de execução 
do empreendimento do Algar onde será implantado o Polivalente/Pavilhão Multiusos da nossa Freguesia o 
processo, neste momento, passa pela concepção e assinatura de um contrato público-privado e garantia de 
financiamento. 
  O contrato público-privado está em fase adiantada elaboração existindo já a minuta para aprovação e os 
apoios passam por garantir financiamento da Câmara Municipal e diversas Secretarias Regionais atendendo 
à polivalência do edifício. 

  Foto tirada na sessão de Discussão Pública da Unidade Autónoma de Exe-
cução do Empreendimento do Algar, levada a efeito em Agosto passado na 
nossa Freguesia. 

Da direita para a esquerda: 
Eduardo Pereira (Presidente da Junta), Dr. Vítor Daniel (Técnico da CMH 
encarregue do processo), Orlando Rosa (Vice-Presidente da CMH), Engº 
Fernando Feijão (promotor deste projecto e dono dos terrenos onde será 
implantado o Polivalente –Pavilhão Multiusos- e Arquitecto Eduardo (autor 
dos projectos). 

 
INFORMAÇÃO 

 
DESCONTOS NA FACTURA DE CONSUMO DE ÁGUA 
AOS AGREGADOS FAMILIARES MAIS NUMEROSOS. 

 
- Os agregados familiares com cinco e seis elementos poderão usu-
fruir de um desconto de 20 % sobre o consumo de água. 

 

- Os agregados familiares com número igual ou superior a 7, desconto 
de 30 % sobre o consumo de água. 

 

Para mais informações os interessados poderão contactar esta Junta de 
Freguesia. 

 

Curso de Alfabetização para Adultos 
 

 

Inscrições 

 

  Estão abertas as inscrições para os cursos de 
alfabetização de adultos níveis t ipo1, 2 e 3 
(equivalência à 4ª Classe, 6º Ano e 9º Ano de 
Escolaridade), em horários laboral ou pós-laboral, 
até 11 de Fevereiro na Junta de Freguesia. 


