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INTRODUÇÃO 

 

 

Em conformidade com a alínea e) do nº 1, do artº 16, da Lei 75/2013, de 12 de setembro 

e no seguimento do plano de atividades apresentado para o ano de 2016, através do 

presente documento, relatamos a ação desenvolvida pela Junta de Freguesia durante o 

referido período.  

Naturalmente que nem tudo o que propusemos executar em 2016 foi conseguido uma 

vez que o plano era bastante ambicioso mas conseguimos trabalhar e desenvolver ações 

em quase todos os pontos ficando a sua execução prática para o ano de 2017. 

Uma vez que ao longo do ano a Assembleia de Freguesia tem conhecimento de toda a 

atividade desenvolvida, este documento acaba por ser uma compilação do resumo das 

informações das atividades apresentadas.  

Esta informação e ação da Junta de Freguesia poderá ser complementada através da 

consulta na internet em: 

www.feteira.com 

www.facebook.com/jffeteira 

 

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

assim como para ouvir quaisquer sugestões ou críticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.feteira.com/
http://www.facebook.com/jffeteira
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OBJETIVOS 

 
01 – Educação, Infância, Juventude e Ação social 

01.01 – Escola 

 Efetuaram-se pequenas reparações na escola e no parque infantil; 

 Efetuou-se a reparação de um aspirador; 

 No ano de 2016, continuou-se a apoiar o transporte escolar 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 da escola e do CATL e limpezas das zonas 

envolventes; 

• Assegurou-se o transporte para visitas de estudo; 
 
• Procedeu-se à compra e oferta à escola de um desumidificador; 
 
• Ofertou-se as crianças da escola pelo pão-por-deus e natal; 
 
• Disponibilização de rede wireless à escola. 
 
 

01.02  – Educação - Acesso Publico à Internet 
 

•  Reparação e manutenção da Antena (rede wireless) colocada na Junta de 
Freguesia. 
 

01.03 – Infância 

 Mantivemos em funcionamento a sala do CATL; 

 Adquiriu-se um aparelho DVD e um micro-ondas para o CATL;   

 Procedemos à pintura dos equipamentos do parque infantil e reparações na 

sala, bem como a roças dos espaços circundantes; 

 Levámos a efeito o programa “Férias Fixes” através da delegação de 

competências estabelecidas com o Município; 
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01.04 – Juventude 

 Levámos a efeito o Programa OTLJ 2016, ocupando seis jovens; 

      •    Colaborámos com o agrupamento de escuteiros cedendo transporte; 

 Mantivemos reuniões com Grupo de Jovens da Feteira para preparação de 

diversas atividades entre as quais uma missa inter-geracional e o desfile da 

semana do mar.  

 

01.05 – Apoio às Famílias 

      •    Efetuámos variados pedidos para: redução da tarifa do pagamento da água ; 

madeira, e pequenas obras; 

     •  Em parceria com a CMH foram indicadas famílias para o recebimento das 

tradicionais esmolas do Império dos Nobre. 

 

01.06 – Pessoas portadoras de deficiência motora 

 Conforme planeado e em parceria com a CMH foram repintado os parques 

de estacionamento, perto da Junta de Freguesia, do Porto e da Igreja; 

 

02 – Habitação e Urbanização 

02.01 – Apoio à Habitação Degradada e Nova Urbanização 

 
• Preencheram-se candidaturas para pequenos apoios à habitação através da 
Câmara Municipal da Horta; 
 
• Encaminhamento para outras entidades dos processos para o apoio à habitação  
Degradada; 
 
 

02.02 - Embelezamento Urbano 

 Continuou-se a roça de bermas e taludes dos caminhos municipais; 

 Efetuou-se a raspagem de valetas em diversas ruas da freguesia; 

 Efetuou-se melhoramento do abrigo para passageiros no Largo das Grotas;  

 Efetuaram-se diversas roças nos parques da escola e CATL, assim como no 

espaço circundante à Junta e na terra da igreja; 

 Efetuou-se a pintura da ponte de São Pedro junto ao império. 
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02.03 - Limpeza Urbana 

 Procedemos à limpeza regular das áreas públicas (porto, zona de lazer, 

parques infantis, recinto da igreja, espaços circundantes à Junta de 

Freguesia e à sede da Casa do Povo); 

 Realizámos a limpeza e transporte de vazadouros, enxurros e entulhos bem 

como de terras provenientes dos deslizamentos provocados pelas chuvas; 

 Realizámos a limpeza de caleiras e esgotos de águas pluviais. 

 

02.05 - Muros 

 Construção de muro com passeio na Rua das Courelas, com cerca de 130 

metros de comprimento procedendo-se também ao alargamento da estrada 

naquele local. 

 
02.06 - Parque de Lazer, Porto e Poça da Rainha 

 Reparação e limpeza diária das instalações sanitárias; 

 Procedemos ao corte de lenha e posterior colocação desta nos grelhadores; 

 Reparações no mobiliário urbano, grelhadores e iluminação; 

 Efetuámos diversas podas nos salgueiros e substituição das canas de suporte; 

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

•   Reparação, pintura e substituição de equipamentos danificados nos WC’s; 
•   Efetuou-se a pintura das instalações do Bar e Arrecadação. 

•  De acordo com o regulamento existente, realizou-se o concurso para exploração 

do Bar, sendo assinado contrato de exploração com a direção  do Grupo Desportivo 

da Feteira; 

•   Limpeza continuada do areal, parque, rampa do porto e muralha, assim como na 

restante orla costeira; 

 

02.07 - Arranjos dos Parques Infantis 

 Efetuaram-se diversas roças e limpezas nos parques: Portela, Algar, e Porto; 

 Limpeza semanal das instalações sanitárias, assim como algumas reparações; 

 Efetuaram-se manutenções, e reparações nos equipamentos; 
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 Efetuaram-se reparações diversas nas instalações sanitárias e envernizamento 

das portas interiores; 

 Foi efetuada manutenção da iluminação. 

 

 

03 – Rede Viária e Trânsito 

03.01 – Rede Viária e Trânsito 

 Procedemos a diversas remendagens nos arruamentos da freguesia; 

 Procedemos à roça e limpeza de taludes, bermas e valetas de todas as Ruas 

da Freguesia; 

 Informámos a CMH das asfaltagens necessárias em parques de 

estacionamento e pequenas entradas. 

 
 
04– Meio Ambiente e Resíduos Sólidos 

04.01 – Meio Ambiente 

 Recebemos pelo segundo ano consecutivo o diploma de excelência do 
programa eco-freguesias; 

 Inscrevemo-nos e participámos no Projeto “Costa Limpa”; 
 Efetuámos diversas limpezas na zona costeira; 

 Limpezas em diversos veios de água e ribeiras; 

 Limpeza de poços sumidouros e reparação de sangardouros; 
 Participámos nas campanhas de desratização concelhias e á distribuição 

ordenada de raticida, assim como na colocação periódica nas diversas 
estações rateiras distribuídas pela freguesia; 

 Roça e limpeza da zona envolvente á casa da balança; 

 Roça e limpeza do nicho de metralhadoras; 
 Limpeza e transporte de vazadouro e entulhos das ribeiras; 
 Foram limpos os veios de água do Lameiro Grande, Laracho, Amoreirinhas, 

Farrobim e Estrada Regional; 

 Foi reparado o murete junto à Travessa do Farrobim do veio de água que 
passa por baixo da Travessa e da Rua do Farrobim do Sul assim como 
alargamento do veio no troço final; 

 Em parceria com a D.R. Ambiente procedemos ao corte de vegetação e 
árvores de grande porte, existentes nas ribeiras; 

 Colaborámos com as iniciativas de campanha, sensibilização e limpeza 
ambiental - “Surfrider Foudation Europe Azores” e “No More Plastics for the 
Azores”; 

 Manteve-se a recolha para reciclagem dos óleos alimentares usados. 
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04.02 – Resíduos Sólidos 

 Montagem e pintura de 5 suportes para contentores; 

 Limpeza e reparação dos parques de contentores; 
 

 Procedemos à substituição de alguns contentores danificados. 

 

 

04.03 – Recolha de Sucatas 

 Procedemos à recolha continuada de diversos lixos, sucatas e monstros 

domésticos. 

 

05 – Atividades Económicas e Turismo 

05.01 – Comércio 

 Dinamizámos uma mostra de artesanato local, inserida nos festejos de Nossa 

Senhora de Lourdes; 

 

05.02 - Pesca e Recreio Náutico 

 Efetuámos limpeza continuada da rampa do Porto tendo no inverno após 

temporal sido necessário o apoio de máquina da CMH para remoção de 

entulhos; 

 Procedemos à queima dos limos na rampa e pontão do porto; 

 Para dar melhores condições aos utilizadores da zona de lazer e balnear 

efetuámos na época balnear a colocação e retirada dos bilros separadores da 

zona balnear com o estacionamento para segurança dos banhistas; 

 Reunimos com D.R.A. Mar com vista à concretização de melhorias do porto, da 

poça da rainha e proteção da orla marítima; 

 

05.03 – Lavoura 

 Com a colaboração dos Serviços Florestais, procedeu-se à requisição e ao 
transporte de saibro. Com a colaboração de alguns lavradores efetuámos 
melhoramentos nos caminhos vicinais de Laracho, Carrasca e Atalaia; 
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 Foram também efetuados trabalhos para melhoramento do piso dos caminhos 
vicinais da Carrasca, Atalaia, grotões, Poipinha, Caldeirinhas, Courelas e 
Laracho; 

•  Manutenção da balança do gado, roça, queima e limpeza junto à casa;  
•   Limpeza de poços e reparação de sangradouros nos caminhos vicinais;  
•   Limpeza de enxurros vindos de entradas de acesso a pastagens. 
 

05.04 – Turismo 

 Limpeza do nicho de metralhadoras junto à foz da ribeira mantendo-o 

preparado para visitas; 

 Pintura equipamento do poço de maré. 

 
 

06 – Instalações e Serviços da Junta 

06.01 - Instalações 

 Manutenção da caixa ATM no edifício da Junta de Freguesia; 

 Manutenção e limpeza das instalações do Pavilhão da Junta com cedência a 

diversas instituições, impérios e particulares; 

 Limpeza e pequenas reparações nas instalações do edifício da Junta de 

Freguesia; 

 Limpeza continuada das instalações sanitárias junto à igreja. 

 

06.02 – Secretaria 

 Desenvolvemos as atividades da Delegação de Competências da Câmara 

Municipal na área administrativa; 

 Cooperou-se com a C.M. Horta, e outras entidades públicas e privadas; 

 Procedeu-se ao atendimento ao público. 

 

06.03 - Viaturas 

 Efetuámos a revisão e inspeção da carrinha “Toyota Hiace”; 

 Procedeu-se á reparação e inspeção da carrinha “Toyota Dyna”; 

 Efetuámos a revisão e inspeção da camioneta “Izusu”; 

 Efetuámos o transporte das crianças do CATL para diversas atividades; 

 Transporte escolar diário das crianças da escola; 
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 Apoiámos no transporte de crianças e jovens do Agrupamento de 

Escuteiros da Feteira; 

 Apoiámos pontualmente outros organismos conforme disponibilidade; 

 As viaturas continuam a ser fundamentais no trabalho desenvolvido por 
esta autarquia. 
 

06.04 – Cemitério / Igreja 

 Foram efetuadas no cemitério pequenas reparações e limpezas diversas, 

sendo também colocada terra; 

 Foram adquiridas e montadas tampas nas caixas ossarias; 

 Limpeza semanal das instalações sanitárias da igreja paroquial, assim como 
outras reparações necessárias; 

 

06.05 – Informação 

  Atualização da informação autárquica na internet no sítio da Junta de 

Freguesia e na página “facebook”; 

 Aquisição de material para melhoria na freguesia da rede “wireless”;  

 Mantivemos o acesso público à rede wi-fi. 

 
 
 
07 – Cultura e Festejos 

07.01 – Dia da Freguesia 

Promovemos, com a dignidade exigida, o IX dia da nossa Freguesia instituído na 
Assembleia de Freguesia de 27 de Setembro de 2007: 

 
“A nossa Freguesia comemorou pela nona vez o seu Dia da Freguesia. O evento, 

integrado nas festividades maiores da Freguesia, realizou-se no passado dia 22 de 
Agosto. 

 
O Dia da Freguesia do Divino Espirito Santo e da Senhora de Lourdes além de ser um 
Dia de festa é também de reflexão sobre os nossos problemas, nossos projetos e 
ambições comuns e também de reconhecimento a entidades ou individualidades da 
nossa terra que se destacam ou destacaram na comunidade. 
 
Usaram da palavra o Presidente da Junta de Freguesia, senhor Eduardo Pereira, o 
Presidente da Câmara Municipal da Horta, senhor José Leonardo e o Diretor Regional 
dos Assuntos do Mar, senhor Filipe Porteiro, em representação do Presidente do 
Governo Regional dos Açores. 
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Foi homenageado os senhores Lício Silva e Libério Santos pelo excelente desempenho 

desportivo na classe de vela Acess em termos locais, regionais e nacionais elevando o 
nome da Feteira, do Faial e dos Açores. 
 
Após a cerimónia do Dia da Freguesia e das homenagens o Ecos do Fado presenteou-
nos com quatro temas e o nosso Grupo Coral encerrou com o hino da Freguesia 
“Feteirenses Reunidos”. 

 

 

07.02 – Apoios às Atividades Culturais 

 Divulgámos e promovemos os organismos culturais e recreativos da 

freguesia; 

 

07.04 – Festejos Religiosos 

• Realizámos a XI edição da “Festa de Reis”; 

 Colaborámos e apoiámos a comissão da Festa de Nossa Senhora de Lour des 

na comemoração dos 133 anos das festividades.  

 

07.05 – Festejos Tradicionais 

 Apoiámos os impérios da freguesia na obtenção das licenças, limpezas, 

colocação de contentores, montagem e desmontagem de palco e pinturas 

diversas. 

 
07.07 – Animação de Verão 

 Levámos a efeito a VII Edição do “Feteira em Festa” no dia 2 de julho. 

 

07.08 - Semana do Mar 

* A nossa Freguesia participou no desfile da semana do mar, com o subtema “Arcas 
e Tesouros” tendo ficado a representação a cargo do Grupo de Jovens da Feteira 
com a colaboração da Junta de Freguesia. 

 
07.08 – Iluminação e Decoração Natalícia 

• Montagem de iluminação e adereços em diversos locais da freguesia.  

 

 

 



 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA FETEIRA 
 

12 

 

 

 08 – Desporto, Tempos Livres e Lazer 

08.01 – Apoio ao Grupo Desportivo da Feteira 

       •    Disponibilizámos transporte para as atividades desportivas; 
       •    Realizámos alguns trabalhos de manutenção da sede social, assim como a roça 

de toda a zona envolvente ás instalações do clube. 

 
08.02 – Apoio à Secção do Bote Baleeiro 

 Mantivemos os treinos e competições das tripulações baleeiras; 

 Levámos a efeito a XI Regata de Nossa Senhora de Lourdes em botes 

baleeiros; 

 Reunimos com a Comissão do Património Baleeiro e com a Secção Baleeira 

do Clube Naval da Horta e colaborámos na definição das provas a levar a 

efeito e a participar; 

 Foram efetuadas reparações e afinações no bote baleeiro “Sra. da Guia”; 

 Efetuámos candidatura à DRAC, que foi aprovada, para apoio financeiro 

para reparação e pintura do bote, aquisição de coletes, aquisição de 6 

remos, aquisição de um mastro, aquisição  de um bombo, aquisição  de um 

pau de gibra e de um pau de pico. 

 

08.03 – CATL e Projeto "Concelho Ativo e Solidário" 

 Promovemos e dinamizámos as atividades do CATL da Junta de Freguesia. 

 

 

08.04 – Projeto “Faial Ilha de Tradições” 

• Realizou-se na freguesia o projeto municipal “Faial Ilha de Tradições”, com a 

colaboração das coletividades (Grupo Desportivo da Feteira, Sociedade 

Filarmónica Lira e Progresso Feteirense, Grupo Folclórico da Feteira, Casa do 

Povo da Feteira, Catequese, Grupo de Jovens da Feteira e Pároco da Freguesia) 

tendo os representantes de algumas modalidades desportivas representado 

a freguesia nas provas finais interfreguesias.  
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08.05 – Equipamentos 

• Foram efetuadas diversas reparações na maquinaria e viaturas afetas á 

autarquia. 

 
08.06 – Zona Balnear e de Recreio 

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

 Colocámos as portas e cestos de lixo; 

 Foram queimados limos com cal; 

 Pintámos e colocámos bilros separadores na zona balnear, delimitando o espaço 

de estacionamento de viaturas, para segurança dos banhistas; 
 

 

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 – Pessoal ao Serviço da Junta 

 Além da funcionária administrativa do quadro de pessoal efetivo a Junta 

contou, neste período, com 1 Encarregado em regime de prestação de 

serviços, 6 funcionários colocados ao abrigo dos programas PROSA, 

RECUPERAR e SEI da Agência para a Qualificação e Emprego da Horta, 6 

jovens ao abrigo do programa OTLJ, 1 monitora no ATL e 1 condutora. 

 

09.03 – Reuniões e Visitas 

• O Presidente, o Secretário  e o Tesoureiro, participaram em diversas reuniões 

e eventos; 

• Procederam-se a diversas visitas na freguesia. 

 

09.04 – Apoios à Junta 

• Na ação desenvolvida pela Junta contámos com o apoio em maquinaria da 

Câmara Municipal, Obras Públicas e dos Serviços Florestais. 
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09.06 – Desratização 

• Efetuou-se desratização na freguesia em locais pontuais com o 

auxilio do pessoal desta Junta; 

• Efetuou-se a colocação de veneno nas estações rateiras com registo 

de consumo individualizado; 

• Continuou-se a distribuir veneno conforme indicações do Serviço de 

Desenvolvimento Agrário. 

 

09.07 – Aquisição de Moinho 

• Efetuámos o pagamento da última tranche referente à aquisição do 

moinho das Courelas conforme contrato promessa de compra e venda com o 

proprietário tendo se procedido ao respetivo registo no nome da Junta. 

 

09.08  – Presentes no Concelho – versão alargada 

 Acolhemos nos dias 5 a 9 de setembro o projeto da CMH “Presentes no 
Concelho” em versão alargada onde foram sugeridas, pela Junta de Freguesia, 
diversas obras e ações a desenvolver: 
 
Trabalhos desenvolvidos e a desenvolver âmbito do projeto Presentes no 
Concelho: 

 
1 - Sinalização rodoviária (Conclusão das Grotas, pintura de pavimentos em 
outros locais cruzamento da Cruz da Portela, parques de estacionamento junto 
ao Parque Infantil do Porto), substituição de sinais verticais STOP degradados 

ex. Rua P. Madruga/Rua Granja); 
 
 

2 - Arranjos exteriores no Farrobim do sul em frente à casa do Luis Contente e 
em frente à casa da Sra. Ilidia Andrade; 
 
 

3 - Conclusão dos trabalhos na Rua Padre Madruga, projetados entre a 

CMH/AFAVIAS (ex: bocas de incêndio e valetas; 
 
 

4 - Colocação de suportes de contentores em falta: 
 

Relação de falta de suportes para contentores: 
 

Rua do Algar---- 1 suporte de contentor junto à casa da Sra. Lídia Bulcão 
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Rua do Algar ---- 2 suportes de contentores  junto ao Celeiro 

 

Rua da Portela ----  1 suporte  junto à casa da Sra. Zulmira Silva 
 

Rua do Cimo da Granja ---- 1 suporte de contentor junto à casa da Sra. Nádia 

Peixoto 
 

Rua do Cimo da Granja ---- 1 suporte de contentor junto à casa da Sra. Dalila 
Garcia 
 

 

Rua da Atalaia ---- 1 suporte de contentor junto à casa do Sr. José Faria 
 

Rua da Atalaia ---- 3 suportes de contentor junto ao café Atalaia 
 

Travessa do Farrobim ----1 suporte de contentor junto à casa do 
Sr. Filipe Menezes 

 
Rua Padre Manuel Madruga ---- 1 suporte de contentor junto à casa do Sr. 
Carlos Serpa 
 

Rua das Courelas ---- 1 Suporte de contentor junto à casa do Sr. Rui Pinheiro 
 

Rua das Courelas ---- 2 suportes de contentores junto à casa do Sr. Venâncio 

Costa 

 

Rua das Courelas ---- 1 suporte de contentor junto à casa do Sr. Rui Cabral 
 

 
 
 

Relação de falta de contentores: 
 

Rua do Algar ---- junto ao Celeiro (existe só 1) 
 

Rua da Portela ---- junto à casa da senhora Zulmira Silva 
 

Zona de lazer necessita pelo menos 1 contentor grande e 3 médios 
 
 

5 - Lavagem de contentores;  
 
 

6 - Embelezamento de Canada da Faia;  
 
 

7 - Casas em perigo e risco de derrocada para a via pública, oferecendo perigo 
aos transeuntes (ex. Grotas); 
 
 

8 - Embelezamento do Largo das Grotas; 
 
 

9 - Reordenamento do Largo da Engenharia; 
 

10 - Asfaltagem dos parques de estacionamento (ex. Courelas; Lara/Marta; 
Pedro Medeiros; Júlio Silva); 
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11 - Limpeza dos diversos poços sumidouros; 
 
 

12 - Limpeza, corte de vegetação, movimento de terra para organização dos 
terrenos municipais das Canadinhas, contíguos à zona habitacional de Diane 
Luna;  
 
 

 

 
13 - Paredão nas Courelas (Glorinhas) oferece risco e perigo para os 
transeuntes na via pública; 
 
 

14 - Visita compromisso e sensibilização camarária para o alargamento da curva 
do guarda-fiscal nas Courelas; 
 
 

15 - Sensibilização dos casos de alargamento de estradas como aconteceu na 

demolição das casas da Rua da Granja (ex. Faria); 
 
 

16 - Visita e sensibilização camarária para a recuperação do moinho da Portela 
(propriedade da JFFeteira); 
 
 

17 - Incentivo à necessidade de infraestruturas e investimento na freguesia da 
Feteira marcada pela urgente necessidade da construção do Polivalente, 
organização e limpeza da terra da igreja considerando o projeto do orçamento 
participativo apresentado por um Feteirense, assim como aposta na 

recuperação e construção das sedes das coletividades locais, bem como na 
zona de lazer onde deverá ser construída uma casa de banho de apoio ao bar e 
o fecho envidraçado do mesmo, atendendo a que esta orla costeira ser muito 
frequentada pela população da ilha e necessitar de investimento camarário; 
 
 

18 - Projeto de ampliação da zona de lazer (até ribeira com intervenção no 
nicho); 
 
 

19 - Lameiro Grande (pequena asfaltagem junto ao veio de água lateral à 
estrada); 
 
 

20 - Ecoponto Courelas; 
 
 

21 - Ampliação da Escola; 
 
 

22 - Edifício Intergeracional; 
 

23 - Diversos: Lombas junto à Escola, Veio de água no Farrobim (Salomé e 
Canada). 
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09.09  – Candidaturas ao PRORURAL 

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

 

 
09.10  – Orçamento Participativo Jovem / CMH 

 Com a colaboração do Jovem Mário Moreira participámos e apresentámos 
candidatura ao "Orçamento participativo da CMH" para construção do Jardim 
Público da Feteira na terra da Igreja. 
 

 

Feteira, 08 de março de 2017     

 

 

 
 


