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Caros (as)  Munícipes 

O ano de 2012 foi um ano muito difícil e todos temos consciência 

da delicadeza da situação, pois sentimo-la todos os dias. 

O que nos espera em 2013, conhecido que é já o Orçamento de 

Estado não vai ser diferente. 

As autarquias não têm escapado a todos estes cortes ”cegos e in-

justos” que o Governo da República nos tem imposto e que tem 

vindo progressivamente a levar empresas e famílias à falência e a 

um brutal aumento de desemprego.  

Perante esta difícil situação, o executivo municipal não baixou os 

braços nem se resignou, e colocou em prática uma série de investi-

mentos e de políticas sociais de forma a dinamizar a nossa econo-

mia, as nossas empresas e famílias e a criar emprego. 

Assim, para o ano de 2013, está previsto um conjunto de investi-

mentos, que reputamos de muito importantes e dos quais destaco: 

- A construção do Centro Cultural de Santa Cruz, prevendo-se o 

início das obras para o próximo mês de Maio. 

- A construção do Parque de Merendas e de Campismo de Ponta 

Delgada, cujas obras se iniciarão no próximo mês de Março. 

- A Reabilitação e Pavimentação da Av. dos Baleeiros, Rua da 

Cruz, Rua dos Vales, Monte de Baixo e Ramal da Ponta Ruiva 

que terão início já durante o mês de Fevereiro. 

- A construção de um miradouro no Monte e a reabilitação das 

zonas balneares do Porto do Boqueirão e do Porto Velho, cujas 

obras se iniciarão na Primavera. 

 Brevemente iniciaremos os trabalhos para a colocação de sinali-

zação em todos os trilhos turísticos e miradouros do nosso Conce-

lho. 

Vamos também estar presentes, mais uma vez, na Bolsa de Turis-

mo de Lisboa no próximo mês de Fevereiro para divulgar e pro-

mover a nossa Ilha. 

Continuaremos a apoiar as nossas empresas e as nossas 

famílias, não cobrando taxas pela prestação de alguns 

serviços, como é o caso da recolha seletiva dos RSU 

(lixo) e mantendo outras nos valores mínimos como é o 

caso do IMI e do abastecimento de água. 

Continuaremos a apoiar os nossos estudantes com a atri-

buição de bolsas de estudo, bem como com o transporte 

gratuito das nossas crianças para a escola e ATL. 

Vamos continuar e reforçar os apoios à habitação degra-

dada. 

Vamos continuar apoiar os reformados, pensionistas, 

deficientes e idosos, através do regulamento municipal 

“Santa Cruz Ajuda”. 

Vamos continuar a apoiar todas as nossas instituições e 

associações culturais, sociais e desportivas. 

Vamos continuar a apostar nas delegações de competên-

cias para as nossas Juntas de Freguesia. 

Entendemos que esta é a melhor forma de combater a 

crise: apostando no desenvolvimento, na geração de ri-

queza, na criação de emprego.  

Porque Santa Cruz das Flores merece. 

Pela minha parte e do grupo que lidero, estamos empe-

nhados em continuar a dar o nosso melhor, trabalhando 

em prol do desenvolvimento do Município de Santa Cruz 

das Flores e dos Santa-Cruzenses. 

Com todos, queremos continuar este processo de mudan-

ça e de transformação que se vê por todo o concelho.  

Um abraço amigo 

O Presidente,  

 

 

José Carlos Pimentel Mendes 
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Freguesia da Caveira  
OBRAS CONCLUÍDAS 

Pavimentação do ramal  do Caminho da 

Fonte do Ouro  

Reabilitação e pavimentação na 

Estrada para a Ponta da Caveira de 

um troço de estrada com 150 m    

Construção de abrigo para passageiros 
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Construção de conduta adutora  Caveira — Santa Cruz e reservatório para reforço de  

abastecimento de água à Ribeira de Barqueiros, Vales, Monte, Fazenda e Santa Cruz  

Ampliação do Cemitério da Esperança—Conclusão da 1ª Fase 

Freguesia de Santa Cruz  
OBRAS CONCLUÍDAS 
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OBRAS CONCLUÍDAS 
Freguesia de Santa Cruz  

Repavimentação de valetas e drenagem de águas pluviais, na Ribeira 

de Barqueiros 

Conclusão do Antigo Mercado 

Construção de Parque de estacionamento e Reabilitação do parque  infantil Teófilo Ferreira 
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OBRAS CONCLUÍDAS 
Freguesia de Santa Cruz  

Reabilitação e pavimentação das ruas da Fazenda  

Substituição da conduta adutora da Nascente dos Caldeirões em fibrocimento por PVC  

Reabilitação do jardim do Hospital 
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OBRAS CONCLUÍDAS 
Freguesia de Santa Cruz  

Abertura e Pavimentação da estrada Ponte do 

Loural / Cerrado das Casas, na Fazenda  

Abertura e Pavimentação da estrada Fazenda / Beija Mão, no Monte  

Captação da Nascente nas  

Rocinhas para reforço de água na 

Fazenda 

Execução de uma nova rede em PVC 

de distribuição e abastecimento de 

água, no Monte de Baixo 

Substituição da rede de abasteci-

mento de água de fibrocimento por 

PVC, nos Vales 
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OBRAS CONCLUÍDAS 
Freguesia dos Cedros 

Reabilitação, correção e execução de caixa de estrada em touvenant no Caminho do Curral, na Ponta Ruiva 

Freguesia de Ponta Delgada 

Pintura da Junta de Freguesia de Ponta Delgada  
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OBRAS CONCLUÍDAS 
Freguesia de Ponta Delgada 

Reabilitação e pavimentação das ruas de Ponta Delgada  

Reabilitação do abrigo de passageiros e casas de banho na Terra Chã em Ponta Delgada  

Pintura da Escola Primária da Freguesia de Ponta Delgada  
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OBRAS CONCLUÍDAS 
Freguesia de Ponta Delgada 

Reabilitação e pavimentação do Caminho das Hortas, em Ponta Delgada 

Reabilitação do Parque Infantil na Freguesia de Ponta Delgada 
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 Pavilhão de Ponta Delgada  

OBRAS CONCLUÍDAS 
Freguesia de Ponta Delgada 



 13 

 

OBRAS CONCLUÍDAS 
Freguesia de Ponta Delgada 

Pavimentação do Parque de estacionamento 

Junto à Casa do Povo 

Reabilitação da estrada do Queiroal e construção de aquedutos para passagem da ribeira  

Reabilitação da Ermida de Nossa Senhora da Guia 
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Construção de um parque de estacionamento junto à Igreja  

OBRAS EM CURSO 
Freguesia da Caveira 

Foi adjudicada à Empresa Tecnovia Açores Sociedade de          

Empreitadas, S.A., pelo valor de 530.192,00 Euros, a empreitada 

de reabilitação do ramal da Ponta    Ruiva, Monte de Baixo,   

Avenida dos Baleeiros e Rua dos Vales para o Reservatório dos 

Vales, com um  prazo de execução de seis meses. 

Esta obra será comparticipada pelo Proconvergência. 

Freguesia de Santa Cruz  

Abertura e Pavimentação do Caminho Ribeira Além Fazenda / Brejo, na Fazenda 
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OBRAS EM CURSO 
Freguesia dos Cedros — Ponta Ruiva 

Abertura de Estrada no Curral das Ovelhas, em Ponta Delgada  

Reabilitação do Ramal de Ponta Ruiva 

Freguesia de Ponta Delgada 
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CONCURSOS PÚBLICOS 

No dia 3 de janeiro de 2013 a Câmara Municipal abriu concurso público para a construção do Centro 
Cultural de Santa Cruz das Flores. 

Esta obra tem um valor estimado de € 1. 777.905,57. Tem um prazo de execução de 365 dias. Será 
construída no antigo terreno do Boavista valorizando a entrada do topo Sul da vila e vindo colmatar 
uma falha no nosso património, sendo um espaço de referência na comunidade da Ilha das Flores, 
prestando serviços qualificados nas áreas da cultura, educação, cidadania e da promoção e valorização 
pessoal e profissional. 

É sem dúvida uma obra de vulto que a Câmara Municipal privilegia, dando assim continuidade às obras 

previstas para este mandato na senda do progresso e desenvolvimento do nosso concelho.  
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EMPREITADA 

A Câmara Municipal adjudicou à empresa “Sociedade de Construções Lucino Lima, Lda.”, a empreitada 

do Parque de Merendas, na freguesia de Ponta Delgada por um valor total de €153.439,90. 

Esta obra tem um prazo de execução de 180 dias. 

A construção do Parque de Merendas tem como objetivo o desenvolvimento e progresso da freguesia, 

criando um espaço destinado a campismo e zona de lazer para os apreciadores da vida ao ar livre. 
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CULTURA E TEMPOS LIVRES 
Máquinas para manutenção  física em Ponta Delgada 

FREGUESIAS Delegação de competências 

De acordo com o Plano de Atividades da Câmara Municipal e aprovado no dia 29 de Novembro de 2012 em Reunião de Câmara e a 19 de 

Dezembro de 2012 em Assembleia Municipal foram Delegadas Competências às Juntas de Freguesia do Concelho numa verba orçada em 

110.000,00 €. 

Junta de Freguesia de Santa Cruz — 45.000,00 € 

- Melhoramento em pavimentos de trilhos turísticos da Freguesia; 

- Reabilitação e reconstrução de muros e valetas na Fazenda, Monte, Ribeira 

dos Barqueiros e Santa Cruz ; 

- Reabilitação de Fontanários e abrigos de passageiros em toda a Freguesia ; 

- Construção do parque de estacionamento no Lugar do Monte. 

Junta de Freguesia da Caveira — 15.000,00 € 

- Execução de rede de abastecimento de água ás pastagens num troço de 1.000mts 

(Rua do Norte/Covoadas) ; 

- Melhoramento em pavimentos de trilhos turísticos da Freguesia; 

- Reconstrução de bermas e taludes na Freguesia; 

- Conservação e limpeza de ruas e passeios dentro da Freguesia. 

Junta de Freguesia dos Cedros — 20.000,00 € 

- Execução de rede de abastecimento de água às pastagens na Ponta Ruiva ; 

- Melhoramento em pavimentos de trilhos turísticos da Freguesia; 

- Reconstrução de valetas e de muros, e limpeza de aquedutos e valetas nos 

caminhos da Freguesia. 

 

Junta de Freguesia de Ponta Delgada — 30.000,00 € 

- Melhoramento em pavimentos de trilhos turísticos da Freguesia; 

- Ampliação do cemitério de Ponta Delgada. 
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CULTURA E TEMPOS LIVRES 
Bolsas de Estudo  

No seguimento da política tida nos últimos anos a Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores continua a apoiar os jovens do 

nosso concelho através da atribuição de bolsas de estudo para o ensino superior. 

No ano 2012/2013 e de acordo com o regulamento em vigor a Câmara atribui as seguintes bolsas: 

Gonçalo Delgado Gomes de Oliveira Martins  — 137,45€ 

Diana de Fátima Oliveira Noia — 172,84€ 

Cátia Silva Estácio — 100,00€ 

Tamara Furtado de Sousa — 100,00€ 

Soraia Rita Silva Estácio — 100,00€ 

Eliana Cabral de Sousa — 100,00€ 

Foram renovadas as seguintes Bolsas de Estudo: 

Eloisa Araújo Malainho — valor mensal: 125,90 € 

Marina Sofia Goulart Dias da Silva — valor mensal: 172,02 € 

Campanha Um Livro Por Um Sorriso  

A Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, à semelhança 

do passado, aliou-se à campanha realizada pelos CTT a 

nível nacional, com a recolha considerável de livros que 

serão enviados para Timor-Leste, onde serão entregues a 

instituições culturais e de solidariedade, bibliotecas e esco-

las, cumprindo-se desta forma o objetivo de garantir a pre-

servação da língua portuguesa naquele espaço lusófono, 

dando voz ao apelo: “ Eu dou um livro                                                                                                                                                   

por um sorriso de uma criança                                                                                                                                    

timorense. E você?” 

Sarau de Poesia 

Focando os poetas florentinos, foram declamados vários poemas, por 

vozes bem conhecidas da nossa ilha: Dora Valadão, António José Lopes, 

Armanda Banha,  Cristina Ribeiro, José Gabriel Eduardo e Ilda Pereira, 

acompanhados ao violino por Daniela Nascimento. 

 Foi uma noite em que a poesia foi rainha, em que os ecos de palavras 

adormecidas voltaram à vida num ambiente intenso e acolhedor.  

Um serão muito agradável que esperamos repetir num futuro próximo.  
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CULTURA E TEMPOS LIVRES 

 

CULTURA E TEMPOS LIVRES 

Dia das Montras com Mostra de Produtos Locais 

No passado dia 7 de dezembro, a Câmara Municipal associou-se ao 

tradicional “Dia das Montras”, mantendo a Biblioteca Municipal aberta 

durante todo o serão e onde puderam ser apreciadas as exposições “A 

imprensa na Ilha das Flores, a “Feira do Livro”, bem como os trabalhos 

das crianças utilizadoras do mesmo espaço e a Mostra de Produtos 

Locais. 

Apesar do mau tempo que se fez sentir nesse dia, justificou-se plena-

mente a abertura das nossas instalações, tendo sido visitada por mui-

tos munícipes que aproveitaram para ter um serão diferente. 

Exposição Roberto Mesquita 

De forma a celebrar o 141º aniversário sobre o nascimento de Roberto de 

Mesquita, a Biblioteca Municipal organizou uma exposição ilustrativa da sua 

vida e obra, procurando dar a conhecer à população o génio por detrás dos 

poemas e do seu papel enquanto funcionário público. 

Desde a infância até à morte, passando pelos dramas pessoais, interesses, 

influências, sonhos e desgostos, esta exposição traz à luz do dia a obra que 

foi considerada por Vitorino Nemésio como “a melhor imagem de dispersão 

e sonolência da vida nos Açores, um perfil difuso e abúlico da açorianidade”. 



 21 

 

CULTURA E TEMPOS LIVRES 
Exposição a "Imprensa na Ilha das Flores"  Feira do Livro 

Carnaval 2013 
Convívio Sénior 2013 
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CULTURA E TEMPOS LIVRES 

Oferta de Cabazes 

O mês de dezembro foi profícuo em atividades da Câmara Municipal. 

Assim e no passado dia 18, os trabalhadores reuniram-se nos Paços do 

Concelho para receberem um cabaz de Natal, como aliás já vem sendo 

hábito. 

Na ocasião o senhor Presidente da Câmara usou da palavra para desejar a 

todos umas Festas Felizes, enaltecendo todo o trabalho e empenho que os 

trabalhadores têm tido em prol do desenvolvimento do nosso concelho.  

Câmara Municipal recebeu as crianças do 1º Ciclo 

No passado dia 13 de Dezembro, a Câmara Municipal recebeu as crian-

ças do 1º ciclo de todas as freguesias do concelho para lhes oferecer 

uma pequena prenda em nome da edilidade e a exemplo de anos ante-

riores. 

Foi um momento em que não faltou os bombons e o Pai Natal para ale-

grar tão festivo dia. 

Na ocasião e em nome do Município foi feita uma pequena abordagem 

ao tema, pelo Vereador Dr. Fábio Medina, desejando a todas as crianças 

presentes um Feliz Natal. 
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AMBIENTE 
Reciclar implica investir. Reaproveitando materiais que poderão voltar a entrar no ciclo industrial, poupando a perda de recursos 

naturais (matérias-primas com que novos produtos são fabricados) e da progressiva destruição que a poluição do ambiente acarreta. 

Assim a separação do lixo é de extrema importância não só para salvar o meio ambiente onde vivemos (Reserva da Biosfera) da  

degradação, como também isenta-lo de resíduos que todos os dias produzimos. 

Cabe a todos nós, a responsabilidade de contribuir para um meio ambiente mais limpo e por uma ilha e por um concelho mais    

habitáveis. 

Todo este processo começa em nossas casa, dependendo da nossa boa vontade de fazer uma separação correta dos resíduos. 

Uma separação deficiente ou mal feita, para além do impacto ambiental, acarreta elevados custos à Autarquia, pois terá que pagar 

por cada tonelada de lixo não separado corretamente. 

Apelamos a todos, para que façam um pequeno esforço para fazer uma separação correta e cuidada dos resíduos, depositando-os 

nos contentores que estão ao seu dispor na zona da sua residência. 

Dê uma mão ao ambiente, associe-se a esta causa 
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Telefone: 292 590 720 

E-mail: cpcj@cmscflores.pt 

“Todas as crianças tem o direito à sua 

infância e a uma vida digna, plena de 

amor, Proteção e Segurança” 


