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CAIXA MULTIBANCO  
INAUGURADA NA FREGUESIA 

 
A Junta de Freguesia da Feteira, numa parceria com o BES - Banco Espiri-

to Santo dos Açores, instalou recentemente uma caixa multibanco (ATM) 
na sede desta autarquia. 

A inauguração aconteceu no dia 9 do corrente mês e vem de encontro a 
um anseio manifestado desde há muito pelos Feteirenses. 

A Feteira pela sua dimensão populacional, pela situação geográfica 
estratégica entre a cidade e as freguesias do lado sul da ilha assim como 
pelo facto de se encontrar no trajeto do aeroporto e ainda pelos serviços 
e empresas instalados na freguesia, merecia a instalação de uma caixa 
multibanco. 

A obtenção deste equipamento revelou-se muito difícil, mas após diver-

 

cont. na pág. n.º 12 

EDITORIAL 
 
Caros Feteirenses, 

Após um interregno de quatro anos é com grande satisfação que leva-

mos a si "O Feteirense" num novo formato, mais moderno e apelativo. 

Numa opção que visava unicamente a poupança, deliberámos não o 

realizar anualmente optando apenas por uma única edição com a finali-

dade de prestar contas do trabalho desenvolvido pela sua Junta de Fre-

guesia ao longo de quatro anos. 

No presente mandato a atividade da Junta de Freguesia foi publicitada 

e publicada no sítio na internet www.feteira.com e também há cerca de 

três meses no facebook em www.facebook/jffeteira. 
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POLIVALENTE DA FETEIRA CONSTRUÍDO EM 2015/2016 
 

Cabe-nos lutar e trabalhar para conseguir o objetivo da construção do nosso Polivalente até ao ano de 2016. 
No seguimento do prometido nas últimas eleições regionais, este compromisso foi formalizado numa reunião 

da Junta de Freguesia, com o Senhor Presidente do Governo Regional dos Açores. 
Este edifício que todos os Feteirenses e suas instituições anseiam, há demasiado tempo, é fundamental para o 

desenvolvimento social e cultural da nossa freguesia. 
A Junta de Freguesia tem mantido um empenho constante neste processo, transmitindo a evolução do mesmo 

á assembleia de freguesia. 
No passado dia 4 de setembro o Senhor Presidente do Governo Regional dos Açores assinou o contrato ARAAL, 

com o Município da Horta, que se traduz numa transferência de 85.000,00€ para apoio na aquisição dos terre-
nos, conforme anteriormente acordado. 

Tendo a Junta de Freguesia constatado que o processo anterior, projetado para a Rua do Algar, permanecia 
num impasse entre a Câmara Municipal e o investidor privado, decidiu-se com a autorização unânime dos parti-
dos que compõe a Assembleia de Freguesia, avançar para o estudo de alternativas do local para a sua constru-
ção, dando conhecimento ao particular. 

Questionada a CMH sobre a possibilidade da terra da igreja, dos terrenos junto ao campo de futebol ou que 
nos fossem indicados outros locais onde fosse instalada uma infraestrutura do género na nossa freguesia, a res-
posta foi de que estas opções não seriam as mais viáveis. 

Surgindo outras alternativas e após discussão entre a Junta, CMH, Casa do Povo e os partidos com assento na 
Assembleia de Freguesia a escolha recaiu, por decisão unânime, sobre uma destas. 

Sendo necessário adquirir os terrenos, o Presidente da Junta de Freguesia liderou a comitiva que reuniu, no 
passado dia 13 de maio, com o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, solicitando nesse encontro a 
obtenção do financiamento. 

A resposta do Senhor Presidente do Governo foi de que tem esse compromisso para com os feteirenses e que 
tenciona cumpri-lo neste mandato, disponibilizando-se para em 2013 subsidiar alguma da verba necessária para 
a aquisição dos terrenos entregando a restante em 2014, ano que se prevê para a elaboração do projeto, com a 
finalidade de execução da obra nos anos de 2015 e 2016. 

Temos reunido continuamente com a CMH que está connosco na vontade férrea de conseguir avançar rapida-
mente com este processo. 

Nos últimos 20 anos nunca a freguesia da Feteira teve este processo de construção do polivalente tão avança-
do como se encontra atualmente. 

A construção do polivalente da Feteira será uma realidade incontornável. O compromisso existe, a nossa von-
tade e disponibilidade é inesgotável e a obra está na carta regional de obras públicas conforme acordo firmado. 
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sos anos de contatos, envolvendo várias instituições bancárias com balcões 
sediados nesta ilha e com a persistência que nos carateriza, conseguimos 
concretizar este objetivo. 

Foram anteriormente alcançados compromissos com dois bancos para a 
instalação de uma ATM (caixa multibanco), mas por diversos motivos tal 
nunca foi conseguido. 

No mês de junho do corrente ano, após inviabilização de mais um contrato 
com uma instituição bancária, expusemos o nosso anseio ao BES-Açores, 
tendo este analisado a nossa proposta e no mês seguinte concluído a deci-
são, respondendo afirmativamente à nossa pretensão. Atendendo a que no 
passado já havíamos obtido outras respostas positivas, fomos trabalhando 
no sentido de atingirmos os nossos objetivos, subsistindo "as dúvidas de 
Tomé" (ver para crer). 

Cerca de três meses depois, concretamente no dia 28 de Agosto, foi instalada a referida máquina, permane-
cendo em testes e aguardando luz verde da instituição bancária para a devida inauguração. 

Para a manutenção desta caixa multibanco na nossa freguesia, apelamos aos Feteirenses que privilegiem a sua 
utilização, pois só assim conseguiremos mantê-la ao dispor da população. 



VI DIA DA FREGUESIA DA FETEIRA  
DISCURSO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA  

 

Exmº Senhor 
Dr. Luís Costa, Diretor Regional das Pescas em representação do Senhor Presidente do Governo 
Regional dos Açores 
 
Exmº Senhor 
José Leonardo, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Horta em representação do senhor 
Presidente da Câmara Municipal 
 
Exmº Senhor 
Professor Costa Pereira, Presidente da Assembleia Municipal da Horta 
 
Exmª Senhora 
Dra. Conceição Lourenço, Presidente da Assembleia de Freguesia da Feteira 
 
Exmª Senhora 
Dra. Lídia Bulcão, Deputada á Assembleia da República  
 
Exmºs Senhores 
Engº Luís Garcia e Professor Lúcio Rodrigues, Deputados Regionais da ALRAA 
 
Exmº Senhor 
Padre Paulo Silva 
 
Exmºs Representantes de Entidades Civis e Militares 
 
Exmºs Senhores 
Presidentes da Filarmónica, Grupo Desportivo, Grupo Folclórico, Impérios e Casa do Povo da 
Feteira 
 
Exmºs Colegas 
Presidentes de Junta de Freguesia 
 
Caros Colegas de Junta 
 
Caros Vogais da Assembleia da Freguesia da Feteira 
 
Caros Ex-Presidentes da Junta de Freguesia da Feteira 
 
Exmªs Individualidades homenageadas nesta cerimónia. 
 
Caras e Caros Feteirenses 
 
Orgãos de Comunicação Social presentes 
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É com enorme satisfação que na qualidade 
de Presidente da Junta de Freguesia da Fetei-
ra me dirijo a todos vós. 

A vossa presença nesta cerimónia comemo-
rativa do VI Dia da Freguesia da Feteira honra 
a alma feteirense e a memória de todos 
quantos investiram, das mais variadas for-
mas, no desenvolvimento da nossa freguesia. 

Neste Dia da Freguesia do Divino Espírito 
Santo e da Senhora de Lourdes, para além da 
celebração, é uma oportunidade de reflexão 
e cabe-me, assim, fazer um balanço das ativi-
dades desenvolvidas pela Junta de Freguesia, 
durante o presente mandato, bem como ten-
tar elucidar todos sobre o pulsar e anseios da 
freguesia da Feteira e ainda convosco mani-
festar o nosso reconhecimento a individuali-
dades da nossa terra que consideramos des-
tacarem-se na comunidade local. Vou falar 
no passado, no presente e no futuro, porque 
considero que devemos falar em tudo aquilo 
que nos tocou e toca no sentir do pulsar da 
nossa freguesia e projetar o futuro, indepen-
dentemente de quem venha a estar a médio 
e a longo prazo à frente dos destinos da nos-
sa autarquia. Devemos ter os horizontes 
abertos e muito para além de um mandato 
de 4 anos. 

Durante estes quatro anos, mesmo com a 
redução nos financiamentos e apoios á Junta 
de Freguesia, decorrentes da chamada crise, 
foi sempre uma preocupação nossa manter 
os apoios às instituições da freguesia 
(Sociedade Filarmónica Lira e Progresso 
Feteirense, Grupo Desportivo da Feteira, 
Grupo Folclórico da Feteira e Agrupamento 
de Escuteiros Marítimos da Feteira) quer 
financeiramente, quer de outras formas, 
como por exemplo reparações e pintura de 
todo o edifício da sede, assim como caiamen-
to e pintura da tribuna de imprensa do GDF. 
É nossa intenção efetuar um projeto de 
desenvolvimento desportivo no sentido de 
conseguir fundos para melhoria das instala-
ções. 

O apoio financeiro foi extensivo à marcha 
de São João que, infelizmente, fez um inter-

regno de atuações, mas estamos esperança-
dos no seu regresso para o próximo ano. 

Apoiámos também financeiramente a sec-
ção de ciclismo do Grupo Desportivo da 
Feteira e a deslocação do Grupo de Idosos da 
Casa do Povo à ilha Terceira. 

Apoiámos a nossa Igreja na realização dos 
festejos em honra a Nossa Senhora de Lour-
des, na manutenção de algumas instalações 
e na angariação de verbas para apoio no 
pagamento à banca das obras decorrentes 
do sismo. Neste capítulo, agradecemos aos 
nossos irmãos residentes na diáspora mais 
concretamente no Canadá, que aceitando o 
nosso desafio organizaram um jantar para 
angariação de fundos e nos presentearam 
com cerca de 5.000,00€. Já iniciámos conta-
tos no sentido de serem organizados iguais 
eventos nas costas Este e Oeste do EUA. 

Anualmente, levámos a efeito o evento da 
Festa de Reis para angariação de receitas 
para a Igreja. 

Apoiámos a nossa Escola com a realização 
de pequenas obras, na participação colabo-
rante em diversos festejos e no transporte 
para as diversas atividades realizadas. 

Após um investimento em obras que ron-
dou os 7.000,00€ abrimos o Centro de Ativi-
dades de Tempos Livres para Crianças mais 
conhecido pelo ATL da Junta de Freguesia 
que funciona num antigo pátio coberto da ex
-Escola das Grotas. Mantemos em funciona-
mento esta valência com um esforço finan-
ceiro da Junta de Freguesia por considerar-
mos ser um serviço muito importante para a 
nossa população e de não existirem, por 
enquanto, outras alternativas. 

Numa parceria com a Direção Regional da 
Educação, promovemos os Cursos Novas 
Oportunidades onde os feteirenses interessa-
dos em obter mais formação escolar pude-
ram tirar o 6º e o 9ºano de escolaridade.  

Reparámos muros e colocámos mais de 500 
metros de proteções metálicas nas Ruas do 
Cimo da Granja, Granja e Canada da Igreja 
num investimento que veio tornar estas ruas 
muito mais seguras, sendo nossa intenção 



colocar ainda mais alguns metros de prote-
ções metálicas. 

Colocámos cerca de 120 metros de bilros na 
estrada do Cimo São Pedro o que tornou tam-
bém a circulação mais segura naquela rua. 

Com a colaboração do Município, já temos 
numa fase adiantada a melhoria da circula-
ção de trânsito em diversos cruzamentos 
com colocação de sinalização vertical e hori-
zontal. Esperamos conseguir finalizar estes 
trabalhos ainda este ano. 

Concluímos a colocação de sinalização 
toponímica e de informação nas ruas da nos-
sa freguesia num esforço financeiro que 
ultrapassou os 5.000,00€. 

Relativamente às estradas, defendemos 
com o Município a asfaltagem 
das mesmas de acordo com as 
prioridades definidas em con-
junto. Assim, foi possível ver a 
Rua Padre Manuel Madruga 
asfaltada e termos garantias 
do início do asfaltamento dos 
Farrobins e Farrobim do Sul 
ainda este ano e do lançamen-
to do concurso em 2014 do 
asfaltamento do Farrobim do 
Norte e da Canada da Faia. 

Consideramos que a fregue-
sia da Feteira dada a sua 
extensão de caminhos munici-
pais deveria merecer mais quilómetros no 
próximo concurso de modo a que com o Far-
robim do Norte e Canada da Faia se possa 
contemplar mais uma rua. 

Efetuámos o alargamento de estrada na 
Rua da Granja, Canada da Igreja, Farrobim do 
Norte e Courelas. No último troço que sofreu 
alargamento na Rua das Courelas tal só acon-
teceu por deferimento do proprietário que 
autorizou a demolição de uma casa de pasto 
e de um paredão. Ainda é necessário conti-
nuar este trabalho em algumas ruas com 
principal incidência nas ruas das Courelas, 
Algar, Farrobim do Norte e Fonte do Rego. 
Temos previsto ainda para este ano o alarga-
mento nas Courelas abaixo de casa da Srª 

Sofia Antunes. 
Procedemos à manutenção dos onze abri-

gos de passageiros da nossa freguesia com 
pintura anual e reparações dos bancos e pai-
néis de informação. 

Efetuámos trabalhos de reparação e pintura 
dos 2 nichos (Atalaia e Lajinha) e o chafariz 
do Largo da Engenharia. 

Congratulamo-nos por, neste mandato, ter-
mos obtido a repavimentação dos caminhos 
florestais do Ramal da Atalaia, do Ramal do 
Farrobim e ainda o asfaltamento dos 400 
metros que estavam em falta no Ramal do 
Cimo da Granja. No entanto, o prometido 
asfaltamento em 2013 do caminho da Carras-
ca ficou adiado devido aos cortes orçamen-

tais que atravessam todos os departamentos 
governamentais. Após diversas reuniões com 
a Associação de Agricultores da Ilha do Faial 
e com o Sr. Secretário Regional da Agricultu-
ra e Florestas esperamos que em 2014 tal 
obra seja contemplada no orçamento da 
Região para a nossa ilha. 

Relativamente aos caminhos vicinais, foi 
enorme o esforço que tivemos para conse-
guir manter estes caminhos que continuam 
na nossa ilha sem receber apoios para a sua 
manutenção por falta de enquadramento 
legal que atribua responsabilidades quanto à 
sua manutenção. Esta situação deverá mere-
cer um olhar atento do Município e principal-
mente do Governo Regional. Não fora utili-
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zarmos algumas verbas das delegações de 
competências do Município para a Freguesia 
com penalização para outras áreas de atua-
ção, do contributo dos serviços florestais 
com transporte de saibro e ainda do contri-
buto de alguns lavradores que nos apoiaram 
com as suas máquinas, não teríamos conse-
guido manter estes caminhos transitáveis aos 
nossos lavradores. 

Na área do meio ambiente, foi efetuado um 
esforço notável no sentido de mantermos 
uma grande parte das ribeiras limpas e con-
seguimos proceder ao abate de árvores de 
grande porte em diversos locais que prejudi-
cavam os moradores naquelas zonas da fre-
guesia e até a segurança de alguns troços das 
margens das ribeiras. Efetuámos também 
continuadamente a recolha de monstros 
domésticos numa articulação com o Município. 

Realizámos diversas ações de limpeza e 
abertura de veios de água nas pastagens da 
zona alta da freguesia por forma a que na 
época das chuvas não existam enxurradas. 
Tais trabalhos contribuíram para a melhoria 
da diminuição do volume de água que circula 
fora dos normais circuitos das linhas de água. 
Destaco ainda a necessária e obrigatória obra 
a realizar pelo Governo Regional no encami-
nhamento para as linhas de água das águas 
que ladeiam as lagoas artificiais e que conti-
nuam a dirigir-se a montante para as pasta-
gens feteirenses. 

No combate á praga dos ratos construímos 
e colocámos 18 estações rateiras que for-
mam um anel em redor da Freguesia e distri-
buímos raticida de acordo com as orienta-
ções do Serviço de Desenvolvimento Agrário. 

Após reuniões da Junta de Freguesia com a 
delegação de obras públicas do Faial na pes-
soa do seu delegado e informação das neces-
sidades da freguesia, foi possível através de 
uma excelente colaboração deste departa-
mento dotar a nossa estrada regional de uma 
nova imagem mais moderna e segura com o 
embelezamento da rotunda da Feteira, pro-
cedeu-se também à colocação de duas lágri-
mas na ligação da Travessa do Pedregulho e 

da Canada da Faia com a Estrada Regional, 
construção de passeios entre a Rua da Igreja 
e a Poça da Rainha, construção de parque de 
estacionamento junto ao acesso à Poça da 
Rainha, reparação de todos os passeios da 
estrada regional com adequação para pes-
soas que utilizem cadeira de rodas, constru-
ção de grelhadores, mesas, bancos e zona de 
colocação de lixos/ecoponto na zona de lazer 
da Lajinha, colocação de alguns espelhos e 
sinalização na Estrada Regional, redefinição 
da colocação de passadeiras e pintura de 
linha continua no pavimento da curva frente 
á Junta de Freguesia. Naturalmente que pre-
tendemos mais obras na nossa estrada 
regional que passam por repavimentar algu-
mas zonas desta estrada que já se encon-
tram bastante degradada, construção de 
parque de estacionamento para autocarro 
lateral á estrada na zona do miradouro da 
Lajinha, melhoramentos nos acessos ao 
miradouro, construção de mais um grelha-
dor e instalações sanitárias no parque de 
lazer da Lajinha assim como a colocação de 
alguns equipamentos  de diversão infantil, 
construção de passeio no lado do mar na 
reta da Feteira, construção de poços sumi-
douros na ligação com a Canada da Faia e a 
Zona Industrial, encaminhamento das águas 
pluviais derivadas da rotunda por tubagem 
para fora da piscina natural. Apesar dos 
constrangimentos orçamentais, pretende-
mos que seja efetuado um estudo para exe-
cução de ciclovia e via pedonal entre a 
Feteira e as Angústias. 

Nos arruamentos de toda a freguesia, reali-
zámos a roça continuada de bermas e vale-
tas, queima química, limpeza de enxurros e 
deslizamentos de terras. 

A zona balnear da Poça da Rainha mereceu 
a nossa atenção e investimento onde com a 
colaboração das delegações de competências 
do Município instalámos uma baixada de 
água, um duche, construímos um solário, 
acessos pedonais á poça e ao mar, colocámos 
também um corrimão na poça e uma escada 
para acesso ao mar e construímos vestiários. 
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A grande procura deste local obriga-nos a 
projetar outras melhorias para dar melhores 
condições aos seus frequentadores. 

O parque e zona de lazer lateral ao Porto da 
nossa Freguesia tem também merecido 
algum investimento desde a construção de 
acessos (escadas e rampa) do lado sul, 
melhoria numa rampa no interior do parque 
para facilitar melhor circulação às pessoas 
em cadeira de rodas, construção de passeio 
que liga a parte antiga ao Bar, reparações e 
pinturas dos muros e ferragens, reparações e 
pinturas de mesas e grelhadores, reparações 
na rede elétrica, construção de dispensa jun-
to ao bar, reparações e pintura do Bar, cons-
trução de uma instalação sanitária para pes-
soas portadoras de deficiência motora, poda 
dos salgueiros e roça continuada da relva. 

O Bar do Porto da Feteira, propriedade da 
Junta de Freguesia tem sido explorado pelo 
Grupo Desportivo da Feteira (GDF), após 
abertura de concursos entre as Instituições 
de Utilidade Pública da Freguesia. É intenção 
da Junta de Freguesia efetuar as devidas 
adaptações no sentido de passar a sua explo-
ração de Bar a Snak-Bar. 

No seguimento do projeto ”Presentes no 
Concelho”, promovido pelo Município, pro-
cedeu-se a pequenas obras, sendo possível 
construir muros laterais à estrada no acesso 
sul do Parque de Lazer, colocar sinalização, 
bilros delimitadores junto à costa e asfalta-
mento do largo de acesso ao parque. 

Fizemos desassoreamento do fundo do nos-
so Porto, colocámos duas escadas de acesso 
ao mar e um corrimão para apoio na zona da 
rampa. O nosso Porto merece uma interven-
ção maior e quanto a este ponto solicitava ao 
Sr. Diretor Regional das Pescas, que se 
encontra aqui presente, embora numa outra 
função, uma reunião, em breve, para voltar a 
ver da possibilidade de incluir no próximo 
orçamento para 2014 uma intervenção no 
Porto da Feteira por forma a torná-lo mais 
operacional e seguro. 

Na zona lateral ao porto, onde antes existia 
praticamente só pedra, conseguimos, numa 

primeira intervenção realizada o ano passado 
e numa segunda este ano, dotar aquele espa-
ço com uma praia e piscina naturais muito 
aprazíveis e procuradas por muitos feteiren-
ses e população em geral. 

É nossa intenção dotar aquele espaço de 
um equipamento para tornar a praia acessí-
vel, ou seja, para utilização fácil de pessoas 
portadoras de deficiência motora.  

Ao nível das instalações e dos equipamen-
tos da Junta temos procurado fazer uma 
manutenção assídua no sentido de as man-
termos o melhor possível. Efetuámos repara-
ções no pavilhão pré-fabricado onde diversas 
instituições da Freguesia realizam festas, bai-
les, etc, de forma gratuita, permitindo assim 
que estas possam amealhar mais algum 
dinheiro e promoverem as suas atividades. O 
cemitério é alvo de limpeza continuada, 
pequenas reparações e pintura anual. No 
cemitério procedemos também à construção 
de mais jazigos. O edifício sede foi alvo de 
pinturas exteriores e interiores e o espaço da 
Segurança Social também. A casa da balança 
tem sido pintada e a sua balança revista por 
técnicos, anualmente. O espaço do ATL  tam-
bém tem tido manutenções e pinturas diver-
sas. As viaturas da Junta têm sido uma mais 
valia no trabalho que desenvolvemos e a car-
rinha de transporte de passageiros foi alvo 
de uma grande reparação e pintura geral ao 
passo que as restantes tem tido apenas 
manutenção. Quanto aos equipamentos 
administrativos temos efetuado uma gestão 
no sentido de ter uma boa eficácia no atendi-
mento e trabalho dos serviços e executivo. 

A garagem que a Junta possui torna-se 
demasiado pequena para o trabalho e arru-
mos necessários, pelo que a obtenção de 
outro local tem de ser forçosamente ponde-
rada. 

O bote Sra da Guia também tem sido alvo 
de manutenção anual e para além de propor-
cionar a prática desportiva tem levado longe 
o nome da Feteira tanto no Faial,  no Pico 
como pelos Açores e por todo o mundo via 
internet. As nossas tripulações baleeiras 
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(masculina e feminina) têm colaborado na 
Festa de Nossa Senhora de Lourdes, partici-
pando na procissão e levando o andor do 
Sagrado Coração de Jesus, além de colabora-
rem com a Junta na oferta de passeios no 
bote e visita às Grutas da Lajinha. 

Conseguimos através de diversas reuniões e 
de um abaixo-assinado pressionar a operado-
ra TMN para que que fosse montada na Fre-
guesia uma antena, melhorando a Rede 
Móvel desta operadora. Já reunimos também 
com a Vodafone no mesmo sentido, estando 
prevista para breve a colocação de uma ante-
na desta operadora no Poceirão. 

A preocupação de manter e melhorar os 
parques infantis da Rua da Igreja (junto ao 
Porto), Escola e Portela tem sido grande para 

que exista melhor oferta para as crianças  e 
com condições de segurança. 

Na Rua do Algar e num projeto candidatado 
a fundos comunitários do Prorural, através 
da Adeliaçor, estamos a realizar uma obra 
que ronda os 20.000€ que consiste na cons-
trução de um poço de sumidouro subterrâ-
neo de grandes dimensões para recolha de 
parte das águas pluviais e de um parque 
infantil. Estava previsto inaugurarmos esta 
obra no dia de hoje, mas atrasos relaciona-
dos com o transporte do equipamento do 
continente para o Faial motivaram o seu 
adiamento para o próximo dia 9 de setem-
bro. 

Outros projetos para candidatura ao Proru-
ral estão na calha, a aguardar a abertura do 

novo quadro. Exemplo disso é  a construção 
de mais 3 poços subterrâneos de grandes 
dimensões na Rua do Algar, aquisição de um 
palco para que a Junta e as instituições desta 
freguesia possam realizar as suas festas com 
menores encargos, aquisição de cadeiral para 
as instalações da nossa filarmónica e para as 
atuações no exterior, recuperação de moi-
nhos e livro da freguesia- para o qual já efe-
tuámos diversos contatos. 

Relativamente à nossa Escola, e após reu-
nião entre a Junta, o Município e a EBI da 
Horta saiu a decisão da CMH oficiar à DRE a 
necessidade de ampliar e remodelar a Escola 
da Feteira, dotando-a de espaços condignos 
e agradáveis que tenham capacidade de res-
posta às atuais necessidades de uma fregue-

sia em constante crescimen-
to. A DRE já respondeu favo-
ravelmente, há poucos dias, 
dizendo tratar-se de uma 
obra realizável a médio prazo. 
Na área cultural e festiva, 
além do apoio à igreja, impé-
rios e instituições da fregue-
sia, promovemos o evento 
Feteira em Festa que já vai na 
sua 4ª Edição. Pretendemos 
efetuar melhorias no seu pro-
grama e diversificar ativida-

des alargando-as também ao mar; temos 
organizado com a colaboração do município 
as semanas desportivo-culturais envolvendo 
as Instituições da Freguesia; temos participa-
do nos corsos da semana do mar; colaborá-
mos com o grupo Feteira Ativa na realização 
do Concurso Faz o Que Sabe, deligenciámos 
para o reaparecimento dos foliões da Feteira, 
sendo com muita satisfação que registamos a 
sua presença nas festividades do Espírito 
Santo desta freguesia. 

Exmº Senhor 

Diretor Regional das Pescas em representa-
ção do Senhor Presidente do Governo Regio-
nal dos Açores 

Exmº Senhor 
Vice-Presidente da Câmara Municipal da 
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Horta 

Exmº Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal da Horta 

Exmª Senhora 

Presidente da Assembleia de Freguesia da 

Feteira 

Exmºs Convidados, 

Homenageados 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Não podia neste dia deixar de falar do 

ansiado Polivalente da Feteira. Um edifício 

que todos os feteirenses e as suas institui-

ções anseiam há demasiado tempo. Preten-

demos um local que albergue as nossas insti-

tuições, onde possamos promover as nossas 

festas e eventos culturais, onde possam fun-

cionar serviços de apoio, etc. 

Quando entrei para a Junta em Outubro de 

2005 herdei um processo relativo ao Poliva-

lente que conhecia e defendi nos 4 anos 

anteriores. 

A anterior Junta tinha conseguido um espa-

ço e uma oferta de terreno de um amigo da 

Feteira que se dispunha a ceder o espaço 

necessário para a construção do polivalente 

em troca da construção de habitações para 

venda no mesmo local. 

Este processo que começou a ser gerido 

pelo particular diretamente com o Município 

parecia de fácil execução, foi tendo muitos 

contratempos legais e alguns foram sendo 

ultrapassados pelo Município com a aprova-

ção das ferramentas legais necessárias. 

Há cerva de 3 anos a Junta de Freguesia, 

verificando um impasse no avanço deste pro-

jeto, tentou acelerar o processo. O mesmo 

obteve alguns desenvolvimentos mas não 

quanto pretendíamos. Com a crise que se 

instalou e verificando-se em conjunto com a 

CMH que não havia condições para que este 

processo avançasse, a Junta de Freguesia, 

com a autorização unânime de todos os par-

tidos que compõe a Assembleia de Freguesia, 

avançou para o estudo de alternativas dando 

disso conhecimento ao particular. 

Questionámos a CMH sobre a possibilidade 

de fazer o polivalente na terra da Igreja, jun-

to ao campo de futebol ou que nos indicas-

sem face às orientações legais outros locais 

onde poderia ser instalada uma infraestrutu-

ra destas na nossa Freguesia. 

A resposta da CMH foi de que na terra da 

Igreja não é viável legalmente e de que junto 

ao campo de futebol seria, mas também em 

mais outros três locais. 

Na sequência de reuniões entre a Junta, 

CMH, Casa do Povo, Partidos com assento na 

Assembleia de Freguesia foram sendo discu-

tidas estas propostas. 

Com a existência de diversas alternativas 

recaiu, por decisão unânime da Assembleia 

de Freguesia, Junta de Freguesia, Instituições 

da Freguesia e Igreja a escolha sobre uma 

destas. 

Sendo necessário adquirir os terrenos e 

com a oportunidade que surgiu de reunir 

com o Sr. Presidente do Governo Regional 

que respondeu favoravelmente a um pedido 

nosso solicitámos a presença da Casa do 

Povo e representações da Assembleia de Fre-

guesia nesta reunião. 

Como Presidente da Junta de Freguesia 

liderei a comitiva que reuniu com o Sr. Presi-

dente do Governo Regional, no passado dia 

13 de maio, tendo historiado todo o processo 

e a necessidade de obter financiamento para 

aquisição dos terrenos. 

A resposta do Sr. Presidente do Governo 

Regional dos Açores foi de que tem esse 

compromisso para com os feteirenses e que 

tenciona cumpri-lo, neste mandato, disponi-

bilizando-se para conseguir ainda em 2013 

subsidiar alguma da verba necessária para a 

aquisição dos terrenos, entregando a res-

tante em 2014, ano que se prevê de elabo-

ração do projeto, com a finalidade de execu-
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ção de obra em 2015 e 2016. 

Temos reunido continuamente com a CMH 

que está connosco na vontade férrea de conse-

guir avançar rapidamente com este processo. 

Nos últimos 20 anos nunca a Freguesia da 

Feteira teve este processo de construção do 

seu polivalente tão avançado como agora. 

Com o apoio da CMH e do Governo Regio-

nal temos a certeza que este antigo sonho 

dos feteirenses tornar-se-á realidade. 

Não negando que eventualmente fosse pos-

sível fazer algo mais ou de forma diferente, a 

verdade é que este executivo da Junta de 

Freguesia está de consciência tranquila em 

como realizou o melhor que podia em prol 

do desenvolvimento da nossa Feteira. O diag-

nóstico e levantamento de grande parte das 

necessidades da nossa Freguesia deve ser do 

conhecimento de todos e todos têm o dever 

de contribuir para este processo de informa-

ção das necessidades e pugnar pela sua exe-

cução prática. 

Foi e é com o apoio do Governo Regional e 

da Câmara Municipal que a Junta de Fregue-

sia consegue criar postos de trabalho e movi-

mentar alguma da nossa economia. 

Muitas são as atividades desenvolvidas pela 

Junta de Freguesia e com toda a certeza não 

me lembrei de todas nem tão pouco de tudo 

o que temos projetado, mas com a consulta 

da nossa página na internet, que em 4 anos 

conta com mais de 160.000 visitas e da nossa 

página no facebook lançada há poucos 

meses, os feteirenses poderão ter uma 

melhor perceção do nosso trabalho. 

Ao Governo dos Açores e na pessoa do seu 

representante aqui presente, o meu amigo 

Dr. Luís Costa, gostaria de solicitar que 

transmita ao Sr. Presidente do Governo que 

a Freguesia da Feteira tudo fará para honrar 

o que acordou com o Sr. Presidente do 

Governo, no passado dia 13 de maio, onde 

ficou o compromisso de conseguirmos cons-

truir o desejado polivalente da Feteira no 

presente mandato do Governo Regional.  

Numa reflexão rápida, mas muito importan-

te, gostaria que fosse também transmitido 

ao Sr. Presidente do Governo que a Junta de 

Freguesia da Feteira considera que o Gover-

no Regional deveria lançar ao nível de todas 

as freguesias da região um programa de 

pequenas obras delegadas, em articulação 

com os Municípios, no sentido de ciar 

emprego e movimentar a economia dos Aço-

res, de forma harmoniosa, utilizando a expe-

riência das Juntas de Freguesia que sabem 

fazer muito com poucos recursos.  

Aproveito para agradecer a colaboração da 

nossa Filarmónica no entoar dos hinos que 

antecederam esta cerimónia, tornando-a 

mais rica. Muito nos alegra tê-la de volta à 

atividade após um ano de interregno. Cabe a 

todos nós Feteirenses zelar para que mante-

nha a sua atividade. 

Agradeço também ao Grupo Horta, Mar e 

Fado e ao Grupo Coral da nossa Paróquia 

pela colaboração graciosa no momento cul-

tural que teremos após a sessão solene e às 

homenagens. 

Antes de terminar quero realçar e dar uma 

palavra de apreço e de reconhecimento às 

individualidades que hoje são homenageadas 

pela nossa Freguesia.  

Os senhores Delfim Vargas, José Eduardo 

Pires e Hernâni Carvalho merecem o nosso 

reconhecimento e orgulham o sentimento da 

alma feteirense pela sua ação ao longo dos 

anos. 

 

Parabéns pelo vosso exemplo! 

 

Viva a Freguesia da Feteira!!! 

 

O Presidente da Junta de Freguesia da Feteira 

 

Eduardo Humberto Silveira Pereira 
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Hino da Freguesia da Feteira 
 
     “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 

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 



EDITORIAL 
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Desejamos conseguir levar a todos o retrato da nos-

sa ação que foi norteada pelo sentimento de bem ser-

vir e de tudo fazer para obter o melhor para a nossa 

Feteira. 

Compreensivelmente nem tudo está refletido nesta 

revista, dada a diversidade do trabalho desenvolvido, 

no entanto está uma parte significativa. 

Com capacidade de organização e de gestão, tudo 

fizemos para garantir a máxima eficiência na nossa 

ação, sempre norteados para ir de encontro às preten-

sões dos feteirenses. 

Naturalmente que os cortes sucessivos nas verbas 

transferidas para as Juntas de Freguesia criaram-nos 

grandes dificuldades, originando que alguns dos proje-

tos que pretendíamos realizar ficassem adiados. 

Apesar destes constrangimentos financeiros, o rece-

bimento de menos verbas não nos impediu de sermos 

ambiciosos e reivindicativos e com isso conseguimos 

obter diversas respostas por parte da Câmara Munici-

pal e do Governo Regional. 

Além do apoio concedido pelo Município através de 

delegações de competências, outras parcerias foram 

estabelecidas e conseguidas garantias para o futuro, 

como por exemplo o asfaltamento do Farrobim do Sul 

e Farrobins e posterior asfaltamento do Farrobim do 

Norte e Canada da Faia, assim como as parcerias para 

os contratos ARAAL do Polivalente e da Escola. 

Com alguns departamentos governamentais como a 

Direção Regional da Cultura, Secretaria Regional dos 

Recursos Naturais, Secretaria Regional do Turismo e 

Transportes, Direção Regional da Educação e Vice-

Presidência do Governo foram celebrados diversos 

contratos e protocolos, que permitiram viabilizar 

alguns investimentos e a manutenção de equipamen-

tos. Da Direção Regional da Educação também obtive-

mos resposta positiva á nossa pretensão de ampliar e 

remodelar a nossa Escola e da Secretaria Regional dos 

Recursos Naturais do asfaltamento do Caminho da 

Carrasca e abertura de um novo Caminho Vicinal. 

As nossas preocupações para com as instituições da 

freguesia foram constantes, sempre no sentido de as 

favorecer prestando diversos tipos de apoio. Com 

estas mantivemos e em alguns casos reforçámos os 

apoios financeiros, em contraciclo com a redução do 

orçamento da Junta de Freguesia. Pois consideramos 

ser nos tempos difíceis que as nossas instituições pre-

cisam de mais apoio. 

A nossa igreja também não foi esquecida no paga-

mento da dívida existente à banca, tendo esta tam-

bém merecido a nossa especial atenção através de 

variadas ações. 

A limpeza e asseio das ruas da freguesia foi sempre 

uma enorme preocupação no sentido de mantê-las 

roçadas e limpas. Não é tarefa fácil, face á dimensão 

geográfica da freguesia e aos meios que dispomos. É 

natural que se pretenda ainda mais mas temos a cons-

ciência de que desenvolvemos um bom trabalho. 

A ação liderante da Junta de Freguesia no processo 

de construção do Polivalente da Feteira, permitiu des-

bloquear e avançar de forma decisiva conseguindo 

reunir com o senhor Presidente do Governo Regional 

dos Açores que acedeu ao nosso pedido. 

A preocupação social foi muito além do que é a ativi-

dade de uma Junta, mas consideramos ser esse o 

caminho a trilhar e a desenvolver principalmente nos 

tempos que correm. Quando nenhuma outra institui-

ção ou entidade com responsabilidades na área se 

preocupou, a Junta de Freguesia construiu e manteve 

um ATL em funcionamento. 

A segurança rodoviária foi uma área de grande inter-

venção com a colocação de cerca 500 metros de pro-

teções metálicas em bermas de estrada assim como 

de sinalização vertical e horizontal. Mais há a fazer, 

mas a maioria deste trabalho está concluída. 

Na sinalização toponímica, foi efetuado também um 

grande investimento concluindo-se a sua colocação. 

A instalação da caixa multibanco na sede da Junta de 

Freguesia, foi uma luta difícil de vários anos que con-

seguimos concluir com êxito. 

A melhoria das zonas de lazer da poça da rainha e 

porto, apesar de merecerem ainda outras interven-

ções foram de grande dimensão, permitindo o usufru-

to e gozo daqueles espaços pelos feteirenses e popu-

lação em geral. 

A possibilidade de candidatura a fundos comunitá-

rios também permitiu a construção de um poço de 

grandes dimensões e do parque infantil do Algar. 

Ao longo das páginas desta revista poderá aferir 

grande parte do nosso trabalho. Mandatados por vós 

demonstrámos que a Feteira tem legitima ambição e 

vontade de crescer com tudo o que merece. 

A nossa ação foi vasta, criando alicerces para que 

nos próximos anos surjam outras concretizações dos 

anseios da nossa freguesia. 

 

Feteira, 12 de setembro de 2013 
 
O Presidente da Junta de Freguesia 
 
Eduardo Humberto Silveira Pereira 



AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ESCOLA  
 
   A Junta de Freguesia recebeu resposta positiva 
da Direção Regional da Educação para a médio 
prazo proceder-se à ampliação e remodelação da 
escola da Feteira. 
   Esta autarquia desde há alguns anos tem defen-
dido esta solução ou a construção de um novo edi-
fício, isto em reuniões mantidas com a Câmara 
Municipal da Horta, proprietária do edifício. 
   Na sequência da última reunião, realizada no 
primeiro trimestre do corrente ano entre a Junta 
de Freguesia, Município e Escola Básica e Integra-
da da Horta foi possível chegar a um entendimen-

to com o parecer técnico-pedagógico positivo da Escola Básica e Integrada da Horta e disponibilidade do Municí-
pio para solicitar á Direção Regional da Educação esta obra através de contrato ARAAL. 

Atualmente a Escola não possui salas suficientes para albergar todas as crianças da freguesia, contribuindo 
para que tenham que deslocar-se para outras escolas. Não possui ginásio, sala de professores e espaços de rece-
ção e convívio. Os espaços onde funcionam o refeitório e copa são diminutos, sendo também as instalações sani-
tárias muito insuficientes. 

Com enorme satisfação aguardamos que este processo, a médio prazo seja concluído com a execução das refe-
ridas obras. 

CENTRO DE ATIVIDADES PARA OCUPAÇÃO  
DE TEMPOS LIVRES DAS CRIANÇAS DA FETEIRA (ATL) 

Por solicitação de diversos pais e encarrega-
dos de educação, a Junta de Freguesia decidiu 
abrir um ATL atendendo a que não existia 
essa valência na freguesia. 

Para tal, desenvolvemos contatos com a 
Casa do Povo, Santa Casa da Misericórdia e 
Escola Básica e Integrada da Horta, no sentido 
de diligenciarmos para a abertura deste espa-
ço, através de uma destas instituições e se 
possível, nas instalações da escola da Feteira. 

Goradas as expetativas, não baixámos os 
braços tendo-se de seguida protocolado com 
a Casa do Povo a cedência de um alpendre da 
ex-escola das Grotas e realizado as obras 
necessárias para procedermos á abertura do 
Centro de Atividades para Ocupação de Tem-
pos Livres das Crianças da Feteira (ATL). 

A Junta de Freguesia é responsável pelas 
instalações e pelo enquadramento do pes-
soal, cabendo aos pais o pagamento de uma 
mensalidade para minimizar o pagamento dos 
encargos daquele serviço. 

Apesar da Junta de Freguesia não ser a 
principal entidade com competência nesta 
área, não poderíamos deixar de solucionar 
esta legítima pretensão da população, num 
grande investimento.  
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ESTRADAS MUNICIPAIS 
 

A Junta de Freguesia tem reivindicado desde sempre melhores estradas para a freguesia da Feteira. 
Dada a dimensão geográfica da freguesia consideramos que esta deveria ter tratamento privilegiado no senti-

do de conseguir a asfaltagem de todas as ruas, em simultâneo com as outras freguesias da ilha. 

Nesta base de entendimento, esta autarquia nas reuniões que mantém com a Câmara Municipal e na Assem-
bleia Municipal tem-no defendido. 

Após o asfaltamento das Ruas da Portela, Atalaia, Travessa de São Pedro, Rua de São Pedro e Rua Padre 
Manuel Madruga, muitas são ainda as estradas que merecem intervenção imediata.  

Neste momento temos a garantia de asfaltagem até março de 2014, da Rua do Farrobim do Sul até ao Café 
Carvalho. 

Temos também a garantia da asfaltagem da Canada da Faia e do Farrobim do Norte, com concurso a realizar-
se de modo a concluir a obra até inícios do ano de 2015. 
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CAMINHOS VICINAIS 
 

Após contatos com a Secretaria Regional dos Recur-
sos Naturais e com a Associação de Agricultores da 
Ilha do Faial temos a garantia da abertura do caminho 
vicinal com ligação do Farrobim do Norte ao Aberto 
em Castelo Branco que irá possibilitar a muitos lavra-
dores chegar às suas pastagens. 

Relativamente ao Caminho dos Vicentes incluído nas 
obras da bacia leiteira Feteira/Castelo Branco cuja aber-
tura, colocação de água e asfaltagem está a cargo do 
IROA aguardamos informações sobre início desta obra. 

CAMINHOS FLORESTAIS 
 

   Após asfaltagem do Caminho da Atalaia, Ramal do 
Farrobim e Cimo da Granja, durante o presente man-
dato, temos a garantia do asfaltamento do Caminho 
da Carrasca (atual caminho vicinal que liga o Cimo de 
São Pedro ao Farrobim do Norte) por comunicação da 
tutela estando esta obra incluída na carta de obras 
públicas do Governo Regional. 



A instalação de cerca de quinhentos metros de proteções metálicas nas bermas das Ruas do Cimo da Granja, 
Granja e Canada da Igreja, contribuíram para uma maior segurança automóvel e para os transeuntes destes 
arruamentos. 

Porém estas obras que mereceram um investimento financeiro significativo, são ainda insuficentes atendendo 
a que ainda existem na freguesia alguns troços de estrada com bermas a necessitar de intervenção. 

INSTALAÇÃO DE PROTEÇÕES METÁLICAS  
NAS BERMAS DAS ESTRADAS 
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ZONA BALNEAR DA FETEIRA 
A freguesia da Feteira possui duas zonas balneares, ambas requalificadas durante o presente mandato. 

POÇA DA RAINHA 
 
Foram efetuadas obras de construção de um solário, 

com passadiços para o mar e para a poça, vestiários e 
zona de duche, colocação de escada de acesso ao mar 
e corrimão para apoio aos banhos na poça, assim 
como a colocação de papeleira e contentor de lixo, 
tendo estas dotado aquele local de excelentes condi-
ções. Este espaço que tem merecido a preferência de 
muitos Feteirenses e da população em geral, logo que 
possível será melhorado com uma instalação sanitária 
e o aumento da poça. 

PRAIA - PISCINA NATURAL 
 

No ano de 2012 procedemos aos trabalhos de cons-
trução de uma praia e piscina natural em zona lateral 
ao porto, tendo ocorrido a sua requalificação em 
2013, obras estas que também transformaram aquele 
espaço num lugar aprazível, muito frequentada pelos 
banhistas. 

 
Apesar das condições existentes serem boas, contu-

do, existe necessidade de procederem-se algumas 

melhorias no areal, na zona dos salgueiros e de tornar 

este espaço mais acessível a todos.  

PORTO  
 

A substituição das escadas e a instalação de um cor-
rimão na muralha do porto, vieram melhorar conside-
ravelmente esta infraestrutura. No entanto, o nosso 
porto merece ser alvo de obras de desassoreamento, 
de consolidação da muralha e do molhe protetor, com 
aumento do último de forma a torná-lo operacional e 
seguro. Para o efeito, foi recentemente solicitada uma 
reunião com o Sr. Diretor Regional das Pescas que 
mostrou abertura e sensibilidade nesta pretensão. 

A abertura de um portão que permita o acesso em 
segurança, entre a rampa do porto e o parque infantil, 
deverá ser equacionada brevemente. 
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PARQUE INFANTIL DO ALGAR 

Recentemente esta Junta de Freguesia, inaugurou na Rua do Algar um parque infantil, num investimento can-
didatado e aprovado com suporte de fundos comunitários (PRORURAL). 

Associada a esta obra está também a construção de um poço absorvente de águas pluviais com coletores na 
referida artéria. 

Nas últimas chuvadas confirmámos que a decisão de construir o referido poço foi acertada, permitindo proje-
tar a construção de mais três poços nesta Rua. 

No Parque Infantil do Algar foram instalados quatro equipamentos infantis, um banco de jardim, uma papelei-
ra e um bebedouro. 

A instalação de um portão será concretizada nos próximos dias. 
Deste modo, esta obra realizada num espaço abandonado, permitiu para além de uma importante requalifica-

ção daquele local, o auxilio no saneamento das águas pluviais. 
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FESTAS DE NOSSA SENHORA DE LOURDES  
 
A Junta de Freguesia da Feteira tem integrado e colaborado com a comissão das festas em honra a Nossa 

Senhora de Lourdes, contribuindo para a manutenção do prestígio e tradição desta festa. Esta parceria está alia-
da á imperiosa necessidade de todos ajudarmos a nossa igreja no pagamento do empréstimo bancário decorren-
te das obras pós sismo de 1998. 

 

CARTAZES DAS FESTAS 

2011 2010 

2013 2012 
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LIMPEZA DE ALGAS NA RAMPA DO PORTO  
EM PARCERIA COM A DELEGAÇÃO DA DIREÇÃO 

REGIONAL CIÊNCIA TECNOLOGIA  

MONTAGEM DE CORRIMÃO  
NA RAMPA DE ACESSO AO PORTO 

MONTAGEM DE ESCADAS NO PORTO  LIMPEZA DO PORTO 

LIMPEZA DO AREAL DA PISCINA NATURAL CONSTRUÇÃO DE PISCINA NATURAL,  
NA ZONA LATERAL DO PORTO 

 
OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
   Apresentamos em reportagem fotográfica outras atividades desenvolvidas que não sendo a totalidade é parte 
considerável da ação deste executivo: 
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EMBARCAÇÃO “NERO” PARA APOIO DA ZONA  
BALNEAR, OFERECIDA PELO SR. JOSÉ GODINHO 

CONSTRUÇÃO DE ANEXO PARA ARRUMAÇÃO,  
JUNTO AO BAR DA ZONA DE LAZER 

PODA DE SALGUEIROS E MANUTENÇÃO  
DAS FERRAGENS NA ZONA DE LAZER 

CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PARA CIDADÃOS  
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MOTORA 

CONSTRUÇÃO DE ACESSOS À ZONA DE LAZER 
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CONSTRUÇÃO DE MUROS NO ÂMBITO DO PROGRAMA 
“PRESENTES NO CONCELHO”  

PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DA HORTA 

PINTURA DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO  
NA RUA DA IGREJA PARA CIDADÃOS  

COM DEFICIÊNCIA MOTORA 

PINTURA DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO 
AO “RESTAURANTE SALGUEIRINHA”,  

PARA CIDADÃOS COM DEFICIÊNCIA MOTORA 

PINTURA E MANUTENÇÃO DO BAR DA ZONA DE LAZER 
 

PETIÇÃO PÚBLICA COM DIVERSAS DILIGÊNCIAS 
 PARA O REFORÇO DA COBERTURA DA REDE MÓVEL 

(TMN)  NA FREGUESIA 

CORTE DE LENHA PARA ABASTECIMENTO  
DOS GRELHADORES 
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CONSTRUÇÃO NA POÇA DA RAINHA DE SOLÁRIO, ACESSOS Á POÇA E AO MAR, VESTIÁRIOS, DUCHE, ESCADA 
PARA ACESSO AO MAR, CORRIMÃO DE SEGURANÇA, COLOCAÇÃO DE PAPELEIRA E CONTENTOR PARA LIXO 

SANEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO ALGAR 
COM RECONSTRUÇÃO DE AQUEDUTO COM MAIORES 

DIMENSÕES E INTERVENÇÃO NA GROTA 
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INSTALAÇÃO DE PROTEÇÕES  
DE SEGURANÇA NO CIMO DA GRANJA 

REFORÇO DE PAREDÃO E INSTALAÇÃO  
DE PROTEÇÃO  METÁLICA  NA CANADA DA IGREJA 

COLOCAÇÃO DE BILROS PARA SEGURANÇA  
DO CIMO DE SÃO PEDRO 

INSTALAÇÃO DE PROTEÇÕES DE SEGURANÇA  
NA RUA DA GRANJA 

LIMPEZA, DE FOSSA, REPARAÇÃO E COLOCAÇÃO  
DE GRELHA NUMA SARGETA NA CANADA DA FAIA 
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ALARGAMENTO NA RUA DAS COURELAS PARA  
POSTERIOR CONSTRUÇÃO DE MURO E PASSEIO 



RASPAGEM E LIMPEZA DE VALETAS EM DIVERSAS RUAS DA FREGUESIA 

ROÇA E LIMPEZA DE VEIOS DE ÁGUA  

ROÇA DAS RIBEIRAS ROÇA DE BERMAS E TESTADAS DOS CAMINHOS  

ROÇA E LIMPEZA  
DA ZONA INDUSTRIAL NOS QUINHÕES 
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ROÇA DAS BERMAS E TESTADAS DOS CAMINHOS  

LIMPEZAS DE ENXURROS NAS BERMAS DAS ESTRADAS 

CORTE DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE NAS  
ENCOSTAS DAS RIBEIRAS, COM O APOIO  

DO PESSOAL DA D.R. AMBIENTE 

CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES RATEIRAS PARA  
COLOCAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DA FREGUESIA 

PARTICIPAÇÃO NA INICIATIVA “LIMPAR PORTUGAL” 
QUE  PROPORCIONOU UMA GRANDE INTERVENÇÃO  

NA FREGUESIA 
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PINTURA DO PARQUE INFANTIL  
JUNTO Á GARAGEM DA JUNTA 

MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL  
JUNTO Á GARAGEM DA JUNTA 

CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO ALGAR MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO ATL  

Rua Conselheiro Medeiros, 30 - 9900-144 Horta 

Telefone 292 292 245   -   E-mail: telegrapho@hotmail.com 

CARLOS SILVA & FILHO, LDA. 

Agente Renault 

 

Faial e Pico - Açores 
Tlf. 292 629 073 - Fax 292 629 078 

Desktops | Notebooks | Software 
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ALARGAMENTO DA RUA DA GRANJA,  
COM RASPAGEM DAS BERMAS 

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA ESTRADA REGIONAL E REBAIXAMENTO PARA CIRCULAÇÃO  
DE CADEIRAS RODAS, CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO E BANCOS JUNTO À POÇA DA RAINHA, 

ASSIM COMO PINTURA DE SINALIZAÇÃO NO PAVIMENTO EM PARCERIA COM A DELEGAÇÃO DA S.R.C.T.E. 

RASPAGEM DAS BERMAS  
NA RUA DAS AMOREIRINHAS 

CONSTRUÇÃO DE FOSSA NA RUA DA PORTELA PARA 
CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO NAS REMENDA-
GENS DOS CAMINHOS  
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ASSINATURA DE PROTOCOLOS PARA APOIO  
FINANCEIRO DAS INSTITUIÇÕES DA FREGUESIA  

(FILARMÓNICA; GRUPO DESPORTIVO; GRUPO FOLCLÓ-
RICO; AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS) 

REPARAÇÕES E PINTURA DAS INSTALAÇÕES  
DO GRUPO DESPORTIVO DA FETEIRA 

APOIO FINANCEIRO À EQUIPA DE CICLISMO  
DO GRUPO DESPORTIVO DA FETEIRA 

APOIO AO GRUPO FOLCLÓRICO  

APOIO ÀS MARCHAS DE SÃO JOÃO DA FETEIRA 
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APOIO AO AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS QUE PROMOVEU ALGUMAS AÇÕES DE LIMPEZA AMBIENTAL  

APOIO À FILARMÓNICA  INCENTIVO AO REAPARECIMENTO  
DOS FOLIÕES DA FETEIRA 

APOIO AOS IMPÉRIOS DA FREGUESIA APOIO À PARÓQUIA E À COMISSÃO  
DE FESTAS DE N. SRA. DE LOURDES 
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CONSTRUÇÃO DO ATL  
NA ANTIGA ESCOLA DAS GROTAS 

FESTA DE NATAL  DAS CRIANÇAS DO ATL CRIANÇAS DO ATL - DESLOCAÇÕES E PASSEIOS 

PROGRAMA “FÉRIAS FIXES”  
- CRIANÇAS NUM LANCHE 

www.facebook.com/jffeteira 
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DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO  
NA ESCOLA DA FETEIRA 

APOIO FINANCEIRO PARA ÀS FESTAS DE NATAL  
DA ESCOLA DA FETEIRA 

APOIO FINANCEIRO À DESLOCAÇÃO  
DO GRUPO IDOSOS DA CASA DO POVO À ILHA TERCEIRA 
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APOIO FINANCEIRO E TRANSPORTE  
À EQUIPA DE FUTSAL FEMININO  

DO GRUPO DESPORTIVO DA FETEIRA 

www.feteira.com 



BENEFICIAÇÃO DOS CAMINHOS DA ATALAIA,  
CALDEIRINHAS, POIPINHA E LARACHO COM O APOIO 

DOS LAVRADORES DA FREGUESIA 

BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DA CARRASCA, COM O 
APOIO DOS SERVIÇOS FLORESTAIS 

ASFALTAGEM DO CAMINHO DO CIMO DA GRANJA, 
COM O APOIO DOS SERVIÇOS FLORESTAIS 

INTERVENÇÃO NUM PAREDÃO DA RUA DA GRANJA 

CONSTRUÇÃO DE FOSSA E ASFALTAGEM  
NA RUA PADRE MANUEL MADRUGA 

COLOCAÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS  
NAS RUAS DA FREGUESIA  
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ORNAMENTAÇÃO DE NATAL EM DIVERSOS LOCAIS DA FREGUESIA  
(FARROBIM; GROTAS; PORTELA E ESTRADA REGIONAL) 

PARTICIPAÇÃO ANUAL NO  
CORSO ETNOGRÁFICO DA SEMANA DO MAR  

VISITA DE NATAL ANUAL REALIZADA AOS IDOSOS  
DA FREGUESIA, IMPEDIDOS DO PRÓPRIO LAR  

OU DE SAIR À RUA 

REALIZAÇÃO DA SEMANA DESPORTIVA  
E CULTURAL, EM PARCERIA COM O  

MUNICÍPIO DA HORTA 
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CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO  
JUNTO Á GARAGEM DA JUNTA 

CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO NA CANADA DA FAIA 

INSTALAÇÃO DE OLEÃO JUNTO À GARAGEM DA JUNTA 
PARA DEPÓSITO DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS 

CONSTRUÇÃO DE PARQUES PARA CONTENTORES NA RUA PADRE MANUEL MADRUGA 

PARTICIPAÇÃO NA FESTA DO MUNDO RURAL 
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APOIO DA DELEGAÇÃO DA S.R.C.T.E NA REMODELAÇÃO 
DA ZONA DE LAZER DA LAJINHA  

(COLOCAÇÃO DE MESAS, BANCOS, GRELHADORES, 
ECOPONTO E PONTO DE ÁGUA POTÁVEL) 

EMBELEZAMENTO DA ROTUNDA DA VIA RÁPIDA  
 - APOIO DRCTE  

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NOS CRUZA-
MENTOS DE SÃO PEDRO, LARGO DAS GROTAS E ALGAR 

ASFALTAGEM DOS PARQUES DE ESTACIONAMENTO 
DO PEDREGULHO E TRAVESSA DE SÃO PEDRO  
EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DA HORTA 

COLOCAÇÃO DE “LÁGRIMAS”  
NOS ACESSOS Á ESTRADA REGIONAL - APOIO DRCTE 

CONSTRUÇÃO E REBAIXAMENTO DE PASSEIOS NA 
ESTRADA REGIONAL COM O APOIO DA DELEGAÇÃO 

DA S.R.C.T.E. 
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PINTURA INTERIOR E EXTERIOR   
DO ATL DA JUNTA DE FREGUESIA 

PINTURA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA 
E POSTO DE ATENDIMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL 

PINTURA DOS MUROS DA IGREJA, PASSAL E CEMITÉRIO PINTURA DE MUROS DE ARRUAMENTOS 

PINTURA DOS NICHOS DA ATALAIA E LAJINHA PINTURA E MANUTENÇÃO DA CASA DA BALANÇA 
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PINTURA DO CEMITÉRIO CONSTRUÇÃO E PINTURA DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO 

PINTURA DOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS  
EM TODA A FREGUESIA 

MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO DA JUNTA QUE  
PROPORCIONA FORTE APOIO ÁS INSTITUIÇÕES  

E POPULAÇÃO LOCAL 

APOIO À REESTRUTURAÇÃO DO PÓLO  
DE ATENDIMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL  

EM FUNCIONAMENTO NA FREGUESIA 

MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PASSAGEIROS QUE 
GARANTE APOIO AO ATL, ESCOLA PRIMÁRIA  
E RESTANTES INSTITUIÇÕES DA FREGUESIA 
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PROMOÇÃO DA CERIMÓNIA DA ENTREGA DO  
DONATIVO ANGARIADO PELOS EMIGRANTES DO 

CANADA EM PARCERIA COM UMA COMISSÃO LIDERADA  
PELO  SR. JOSÉ FERREIRA E PELA JUNTA DE FREGUESIA 

COMISSÃO QUE PROMOVEU O JANTAR PARA  
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS PARA A IGREJA DA FETEIRA 

PROMOÇÃO DO EVENTO “FETEIRA EM FESTA”  
EM ARTICULAÇÃO COM AS INSTITUIÇÕES DA FREGUESIA 

CURSO DE ALFABETIZAÇÃO PARA ADULTOS  

APOIO AO CONCURSO “FAZ O QUE SABES” PROMOÇÃO DO EVENTO “FESTA DE REIS”  
PARA APOIO Á IGREJA 
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Reparação do bote da freguesia “Sra. da Guia” 

PARTICIPAÇÃO NAS REGATAS DE BOTES BALEEIROS  
DOS CAMPEONATOS LOCAL E REGIONAL   

COM O BOTE “SRA. DA GUIA” 
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