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JUNTA DE FREGUESIA DA FETEIRA

INTRODUÇÃO

Através do presente documento informamos a ação desenvolvida pela Junta de
Freguesia no período de 19 de junho a 22 de setembro de 2017.
Colocamo-nos à disposição para todo e qualquer esclarecimento que nos seja
solicitado assim como para ouvir sugestões e críticas.
Atendendo a que esta é a última informação de atividades que é apresentada à
Freguesia, aproveito para agradecer a todos pela colaboração que deram à Junta de
Freguesia e à Assembleia de Freguesia, durante o presente mandato.
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INFORMAÇÃO DE ATIVIDADES

INDICE

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


Com o início do ano letivo 2017/2018, continuou-se a apoiar com o
transporte de todas as Crianças que não beneficiam do transporte assegurado
pela Escola Básica e Integrada aplicando a tabela de taxas da Freguesia;



Efetuaram-se roças nos parques das Escolas e limpezas das zonas
envolventes.

01.03 – Infância


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



Levámos a efeito as férias fixes durante o mês de julho.

02 – Habitação e Urbanização

02.02 - Embelezamento Urbano


Efetuaram-se diversas roças nos 4 infantis, no espaço circundante à Junta e na
terra da Igreja;



Efetuou-se a pintura da ponte de São Pedro junto ao Império;



Efetuámos arranjo de soba de terreno no Farrobim do Sul prevendo-se
concluir esta obra até ao dia 29 do corrente;



Construiu-se placa toponímica para colocar no largo da engenharia. Prevê-se
colocar esta placa também até ao dia 29 do corrente;



Foram colocados 3 paineís em azulejo no poço de maré.

02.03 - Limpeza Urbana


Procedemos à limpeza regular das áreas públicas;
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Fez-se a limpeza e transporte a vazadouro de entulhos e terras provenientes
de deslizamentos provocados pelas chuvas;



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

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;



Efetuámos reparações no mobiliário urbano, grelhadores e substituição de
diversas lâmpadas e globos;



Efetuámos diversas podas nos salgueiros.

02.07 - Arranjo do Parque Infantil da Rua da Igreja


Efetuaram-se diversas roças;



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



Efetuou-se uma pitura geral dos muros do parque infantil;



Efetuaram-se reparações e pitura de todos os equipamentos e nas instalações
sanitárias;



Acompanhou-se a obra da CMH de colocação de piso em borracha e de mais um
baloiço no parque infantil.

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


Procedemos à roça e limpeza de taludes, bermas e valetas em todas as ruas da
Freguesia;



Efetuámos a pintura dos abrigos para passageiros.
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04– Meio Ambiente e Resíduos Sólidos
04.01 – Meio Ambiente


Participamos, a partir de 30 de agosto, na campanha concelhia de
desratização com distribuição gratuita de raticida segundo as regras definidas
e colocação quinzenal nas 56 estações rateiras da freguesia;






Efetuámos a limpeza dos poços sumidouros da freguesia;
Efetuámos limpeza em diversos veios de água e roça na Foz da ribeira até á
ponte nova e no Farrobim do Sul;
Efetuámos limpeza da zona envolvente á casa da balança;
Efetuámos limpezas na orla costeira e no nicho de metralhadoras.

04.03 – Recolha de Sucatas


Procedemos à recolha continua de sucatas ou monstros domésticos 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:
A Junta de Freguesia agradece a disponibilidade e empenho dos artesãos e artesãs
neste evento assim como do casal “Cabral”.

05.02 - Pesca e Recreio Náutico


Efetuámos limpeza da rampa do Porto diversas vezes por semana;



Foram queimados limos com cal.

05.03 – Lavoura


Efetuámos pequenos melhoramentos nos caminhos vicinais da Carrasca e
Courelas.
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06 – Instalações e Serviços da Junta
06.01 - Instalações


Manutenção e limpeza do pavilhão da Junta;



Foram limpas as caleiras.

06.02 – Secretaria


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

06.03 - Carrinha


Efetuámos a revisão e inspeção da carrinha Toyota Dyna;



Efetuámos transporte das Crianças do ATL para diversas actividades;



Iniciámos o transporte das Crianças da nossa Escola.

06.04 – Cemitério / Igreja
 Efetuámos limpezas diversas e colocação de terra nas campas;
 Efetuámos a aquisição e colocação de tampas para os ossários;
 Iniciámos novo modelo de distribuição de campas nos talhões alterando
também o tamanho das campas novas;
 Construi-se novos passeios num terço do talhão nº 1 e uma caixa para
colocação de terra;
 Mantivemos e garantimos a limpeza das Instalações sanitárias junto à Igreja.

06.05 – Informação


Demos seguimento á colocação de informação e atualização do sítio da Junta
de Freguesia na Internet e no facebook;



Manteve-se a rede Wireless da Junta de Freguesia com acesso do Publico.
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07 – Cultura e Festejos
07.01 – Dia da Freguesia
Promovemos, com a dignidade exigida, o X dia da nossa Freguesia instituído
na Assembleia de Freguesia de 27 de Setembro de 2007:
“A nossa Freguesia comemorou pela décima vez o seu Dia da Freguesia. O evento,
integrado nas festividades maiores da Freguesia, realizou-se no passado dia 21 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, o Presidente da Câmara
Municipal da Horta e o Secretário Regional do Mar, em representação do Presidente
do Governo Regional dos Açores.
Foram homenageadas as empresas Transportes Marco & Silva, Tânia Silva-Materiais
de Construção e Construções João Paulino Silveira Dias. Também foi homenageada
a Coudelaria Herculano Duarte.
Após a cerimónia do Dia da Freguesia e das homenagens foi lançado o Livro
“Freguesia do Divino Espirito Santo da Feteira” tendo posteriormente atuado o
artista Joi Nazaré e o nosso Grupo Coral que encerrou com o hino da Freguesia
“Feteirenses Reunidos”.

07.03 – Apoios às Atividades Culturais


Divulgámos e promovemos os organismos culturais e recreativos da
Freguesia.

07.04 – Festejos Religiosos
* Colaborámos e apoiámos a comissão da Festa de Nossa Senhora de Lourdes
nas comemorações dos seus 134 anos.
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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
 Levámos a efeito a VIII Edição do Feteira em Festa:

07.08 - Semana do Mar
A nossa Freguesia participou no desfile da semana do mar, com o subtema “Portugal
– Ribatejo inserido no tema “Faial, no centro do mundo” .

08 – Desporto, Tempos Livres e Lazer
08.01 – Apoio ao Grupo Desportivo da Feteira


Colaborámos com o Grupo Desportivo da Feteira procedendo a roças na zona
envolvente ao campo de futebol e sede.

08.02 – Apoio à Seção do Bote Baleeiro


Reunimos com a Secção Baleeira do Clube Naval da Horta;



Efetuámos encomenda de uma nova mastreação e remos assim como meios
de salvamento para o bote Senhora da Guia, no âmbito da candidatura
efetuada e aprovada pela Direção Regional da Cultura;



Mantivemos os treinos e competições das nossas tripulações baleeiras;



Levámos a efeito a XII Regata de Nossa Senhora de Lourdes em botes
baleeiros.

08.06 – Zona Balnear e de Recreio


Efetuámos limpeza continuada no areal, rampa do porto e zona envolvente;
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Recolha de lixo, limpezas diversas na poça da rainha e no porto e ainda
queimados limos com cal.

09 – Diversos
09.01.04 – Edifício Intergeracional da Feteira


O Presidente da Junta integrando a Comissão de Acompanhamento do
Projeto e Construção do Edifício Intergeracional da Feteira desenvolveu
trabalho e esteve em diversas reuniões no âmbito da sua atividade na referida
Comissão.

09.02.02 – Pessoal ao Serviço da Junta


Além da funcionária administrativa do quadro de pessoal efetivo a Junta
contou, neste período, 1 encarregado, 6 funcionários colocados ao abrigo dos
programas PROSA, RECUPERAR e SEI da Agência para a Qualificação e
Emprego da Horta e 1 condutora e monitora no CATL.

09.02.02 – Candidaturas ao PRORURAL


Procedemos a diversas respostas á Adeliaçor no âmbito das candidaturas
apresentadas para aquisição de palco e publicação de livro da Freguesia.

Feteira, 22 de Setembro de 2017.

O Presidente da Junta de Freguesia
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