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Caros (as)  Munícipes 

Foi com muito trabalho e determinação que a           

Autarquia desenvolveu num curto período de 11 meses, 

investimentos, obras e serviços que ofereceram      

significativas mudanças no nosso Concelho: 

O início das obras para a construção do Museu e      

Auditório Municipal, a limpeza e asseio das nossas 

ruas, parques, jardins, miradouros e zonas balneares. 

A construção do Parque de Merendas e Campismo, a 

instalação de um multibanco e abertura de um ATL e a 

construção de um miradouro em Ponta Delgada. 

A reabilitação e pavimentação do ramal de Ponta    

Ruiva, da Avenida dos Baleeiros, da Zona Industrial, 

da Rua da Cruz, da Rua dos Vales e do Monte, para 

além de muitos outros de menos dimensão, mas não 

menos importantes, fizeram o nosso Município        

conhecer desenvolvimentos importantes que elevaram 

a qualidade de vida da população. 

Sem falsas modéstias pensamos que a edição 

deste Boletim Municipal é um retrato desta   

dinâmica e o reflexo de um Concelho em      

desenvolvimento.  

A imagem que transmite qualquer localidade, 

freguesia, vila ou cidade é o espelho da sua   

vivência, e nós que aqui vivemos e trabalhamos 

queremos continuar a ser um dos Concelhos do 

País com melhor qualidade de vida. 

Uma realidade que a Autarquia nunca descurou,  

que trabalha e continuará a trabalhar para     

oferecer bem-estar e progresso a todos os     

munícipes do Concelho. 

Um abraço amigo 

O Presidente,  

 

 

 

José Carlos Pimentel Mendes 
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OBRAS CONCLUÍDAS 

Miradouro – S. Pedro 

Rua da Cruz—Pavimentação em tapete a quente 

Freguesia de Santa Cruz 

Reabilitação das 

instalações         

sanitárias junto à 

Câmara Municipal 
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Freguesia de Santa Cruz  
OBRAS CONCLUÍDAS 

Construção de Miradouro - Monte 

Avenida dos Baleeiros—Pavimentação em tapete a 

quente 

Monte de Cima — 

Pavimentação betuminosa 
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OBRAS CONCLUÍDAS 
Freguesia de Santa Cruz  

Construção de Sanitários na Fazenda, 

junto à Igreja de Nossa Senhora de    

Lurdes 

Monte de Baixo —

Pavimentação betuminosa 

Construção de Miradouro - Monte das Cruzes 
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OBRAS CONCLUÍDAS 
Freguesia de Santa Cruz  

Reabilitação e pintura de muros na Fazenda  

Reabilitação e pinturas 

 do Polidesportivo e antiga escola da Fazenda 

Abertura e pavimentação do caminha Ribeira Além Fazenda / Brejo, na Fazenda 
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OBRAS CONCLUÍDAS 
Freguesia de Santa Cruz  

Abertura de estrada no 

Areeiro, na Fazenda  

Cemitério da Esperança—Conclusão da 2ª fase 

Porto Velho — Reabilitação do cais de embarque e adaptação a zona balnear 

Boqueirão — Reabilitação do cais de embarque e adaptação a zona balnear 

Colocação de escada e arranjo do solário 
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OBRAS CONCLUÍDAS 

Freguesia de Santa Cruz  

Abertura de estrada no 

Areeiro, na Fazenda  

Reabilitação do Ramal de Ponta Ruiva 

Freguesia dos Cedros 
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OBRAS CONCLUÍDAS 
Freguesia de Ponta Delgada 

Construção do Miradouro do Além, em Ponta Delgada 

Colocação de um terminal        

Multibanco em Ponta Delgada  

Reabilitação do Porto Velho, em Ponta Delgada 
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OBRAS EM CURSO 

Freguesia de Santa Cruz  

Pintura de sinalização horizontal 

Freguesia de Ponta Delgada 
Construção de Parque de Merendas e Campismo em Ponta Delgada 

OBRAS CONCLUÍDAS 

O parque de Merendas e Campismo de Ponta Delgada foi inaugurado no dia 15 de Agosto pelas 16h30. 

Participaram muitos munícipes que se deslocaram ao local para apreciar a obra e degustar o churrasco        

oferecido pela Junta de Freguesia de Ponta Delgada. 

Esta obra conjunta da Câmara Municipal e Junta de Freguesia foi orçada em €153.439,90. 
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OBRAS EM CURSO 

A Câmara Municipal adjudicou à empresa “Somague Ediçor e Tecnovia em Consórcio”, a empreitada de construção do 

Centro Cultural de Santa Cruz das Flores por um valor total de € 1.842.880. 

Esta obra tem um prazo de execução de 365 dias. 

A execução desta obra surge da necessidade do concelho ter um equipamento cultural permanente, sem fins lucrativos, 

ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. 

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; 

Que reflita sobre a história, memória e identidade da ilha;  

Que ofereça às comunidades, de diferentes níveis sociais, a possibilidade de participação em atividades culturais; 

Que habilite crianças, jovens e adultos através de novas formas de expressão – estética, corporal, musical e intelectual 

– para novos caminhos de inserção e participação social. 

Comparticipação: 

Este projeto enquadra-se no objetivo específico Valorizar o património cultural do programa PROCONVERGÊNCIA e será 

comparticipado no montante de € 1.627.560,28.  
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OBRAS A INICIAR 

A Câmara Municipal adjudicou à empresa “MARCOMETAL II—construção e comércio de produtos metálicos, lda”, a 

empreitada de reabilitação do Pavilhão Municipal de Santa Cruz das Flores por um valor total de €362.655,68.  

Esta obra tem um prazo de execução de 180 dias. 

A execução desta obra surge da necessidade de reabilitar um equipamento desportivo que apresenta um avançado 

estado de degradação, fruto de vários anos de utilização ao serviço de toda a comunidade, nomeadamente ao nível 

do ensino escolar. 

A empreitada enquadra-se na competência da Câmara Municipal de conservar e reparar equipamentos desportivos e 

tem como objetivo promover e orientar a generalização da atividade desportiva, como fator cultural indispensável na 

formação plena da pessoa humana e no desenvolvimento da sociedade. 
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FREGUESIAS 
Freguesia de Santa Cruz  

Reabilitação e pavimentação do caminho                           

Junçal / Amoreira (Ribeira da Cruz) 

Construção de uma manga no parque de retenha de 

gado no Monte de Santa Cruz 

Limpeza de lixo em toda a Freguesia 

Reabilitação caminho das Ladeiras no Monte Derrocada na Fajã do Conde 

Pintura e reconstrução de murros 

Parque de retenha de gado na Fazenda de Santa Cruz Pavimentação de caminho em Santa Cruz 
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CULTURA E TEMPOS LIVRES 
Máquinas para manutenção física em Santa Cruz 

Máquinas para manutenção física na Fazenda 

O dia Mundial da Poesia comemorou-se a 21 de março e o dia    

Mundial do Teatro no dia 27. 

No dia 26 de março, na Biblioteca Municipal, realizou-se o 2º Sarau de 

Poesia, serão que serviu para dar a conhecer poetas portugueses e 

estrangeiros e divulgar sobretudo este estilo literário, bem como  

comemorar os dois eventos do mês. 

No mesmo dia foi inaugurada a exposição sobre o teatro nas Flores 

que esteve patente ao público até ao dia 5 de abril. Foi uma forma de 

divulgar o trabalho do único grupo existente na ilha “a Jangada” que 

tem um percurso de anos a apresentar diversas peças todas            

merecedoras de serem relembradas através dos cartazes e das fotos 

expostas. 
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CULTURA E TEMPOS LIVRES 
Abril Mês da Revolução 

“A Jangada Grupo de teatro” em parceria com a Câmara Municipal de 

Santa Cruz das Flores realizou um teatro de rua, no dia 13 de Abril pelas 

21,30 horas, intitulado “Abril, Mês da Revolução” e onde intervieram 

todas as forças vivas da ilha. 

Foi sem sombra de dúvida o maior espetáculo direcionado para este 

tema e que para além do aspeto lúdico e educativo, tem uma compo-

nente muito importante que é recordar o 25 de Abril e as razões que 

levaram o nosso País à revolução, como também dar a conhecer aos 

mais jovens a razão pela qual se comemora este feriado. 

Bolsa de Turismo de Lisboa 2013 

De 28 de Fevereiro a 3 de Março decorreu em Lisboa mais uma edição da BTL. 

A Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores esteve representada a exemplo 

de anos anteriores, divulgando a nossa ilha a todos os visitantes. 

 Neste evento tão importante foi distribuído a todos, folhetos para melhor 

conhecimento da nossa realidade e das belezas que podem ser observadas, 

bem como toda a logística para umas férias bem passadas na ilha das Flores. 

As férias da Páscoa na Biblioteca Municipal foram muito divertidas. 

As crianças compareceram em grande número o que possibilitou a realização 

de muitas atividades. 

Desde a pintura de um mural, até aos coelhinhos e pintainhos, passando por 

uma cesta muito engraçada feita com um balão, os meninos passaram uns 

dias bem animados. Foram também ao parque brincar, criaram dois jogos 

novos e tiveram uma tarde de bingo e fantoches onde puderam dar asas à sua 

imaginação e inventar histórias bem engraçadas. 

Foram mais duas semanas com muita animação, risos e boa disposição. 



 17 

 

CULTURA E TEMPOS LIVRES 
 

CULTURA E TEMPOS LIVRES 

Dia da Mulher 

No dia 8 de Março, Dia da Mulher, a Câmara Municipal 

brindou, na vila de Santa Cruz, as munícipes com uma 

flor. 

Foi um gesto simbólico para lembrar a luta das       

mulheres e o significado deste dia tão especial, tendo 

sido uma iniciativa muito bem acolhida por todas as 

Mulheres que foram possíveis contatar. 

De registar a curiosidade de terem sido distribuídas 

duzentas flores neste evento que se deseja ter       

contribuído para alargar e enriquecer os nossos     

conhecimentos 

A luta de um grupo de operárias têxteis em Nova Iorque, no dia 8 de Março de 

1857, por melhores condições de trabalho e igualdade entre os géneros deu  

origem ao “DIA INTERNACIONAL DA MULHER”. 

Essas mulheres fizeram greve para que o seu horário fosse reduzido, assim como 

o seu salário equiparado aos dos homens, dado que recebiam menos um terço 

do vencimento deles. Estas operárias foram fechadas na Fábrica e foi declarado 

um    incêndio e cerca de 130 mulheres morreram queimadas. 

Ao ser ciada esta data não se pretendia apenas comemorar. Na maioria dos   

países, realizam-se conferências, debates e reuniões cujo objetivo é discutir o 

papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir, e quem 

sabe um dia terminar, com o preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo 

com todos os avanços, elas sofrem, em muitos locais, com salários baixos, violên-

cia masculina, jornada excessiva de trabalho e desvantagens na carreira profissio-

nal. Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado. 

O dia 8 de Março é, desde 1975, reconhecido pelas Nações Unidas como DIA          

INTERNACIONAL DA MULHER. 

Cais das Poças 2013 
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CULTURA E TEMPOS LIVRES 
Torneio de Futebol 

A Câmara Municipal organizou em parceria com o Serviço 

de Desporto das Flores, um torneio de futsal, que está a 

decorrer no pavilhão municipal até ao dia 12 de Maio.   

Participam oito equipas incluindo a representante do    

Município, atraindo muitos adeptos da modalidade. 

Pretende-se com a organização deste tipo de torneio     

divulgar o desporto e ao mesmo tempo fomentar hábitos 

de vida saudáveis, bem como, proporcionar momentos de 

convívio e sã camaradagem entre os participantes como 

forma de motivação e de conhecimento no seio dos grupos 

de trabalho. 

Festival Infantil  

A Câmara Municipal organizou em parceria com o Serviço 

de Desporto das Flores, um torneio de futsal, que está a 

decorrer no pavilhão municipal até ao dia 12 de Maio.   

Participam oito equipas incluindo a representante do    

Município, atraindo muitos adeptos da modalidade. 

Pretende-se com a organização deste tipo de torneio     

divulgar o desporto e ao mesmo tempo fomentar hábitos 

de vida saudáveis, bem como, proporcionar momentos de 

convívio e sã camaradagem entre os participantes como 

forma de motivação e de conhecimento no seio dos grupos 

de trabalho. 

A Primavera na Biblioteca 

A Primavera chegou e com ela traz as flores e toda uma vida 

que se renova... 

Na Biblioteca Municipal não foi esquecida a estação florida e 

como tal foi feito um mural em sua homenagem com flores e 

folhas. 

As crianças criaram um pequeno jardim primaveril para    

decorar a sua sala, dando mais cor e alegria ao seu espaço. 
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CULTURA E TEMPOS LIVRES 

Apoio às Festas. 

EMPREGO 
A Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores tem 

aproveitado os programas de emprego, PROSA e 

RECUPERAR, do Governo Regional dos Açores. 

Assim, admitiu alguns trabalhadores que estão a 

prestar serviço na edilidade, colaborando no asseio e 

embelezamento da nossa Vila. 

PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS 

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” 
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AMBIENTE 
Separação de Resíduos 

Desde finais de 2012 que está a ser efetuada a recolha Seletiva de Resíduos no concelho de Santa Cruz. 

Este processo de reciclagem e de reaproveitamento dos resíduos começa nas nossas casas, dependendo 
assim da boa vontade de todos nós. 

Contudo, a separação que tem vindo a ser feita nos domicílios, ainda é inferior às nossas expectativas, o 
que acarreta à autarquia elevados custos, pois a Câmara paga € 25,00 por cada tonelada de resíduos mal 
separados. 

Em média o município tem pago cerca de € 3000,00 mensais, devido a resíduos que estão a ser mal    
separados, o que quer dizer que ainda muito há a fazer, no sentido de melhorar a separação e assim  
reduzir os custos. 

Assim, alertamos para esta situação e pedimos a todos os munícipes, para que tenham um cuidado 
acrescido na forma como estão a distribuir o lixo 
doméstico pelos contentores disponibilizados pela 
Autarquia, especialmente o Indiferenciado, que 
ainda deverá ser melhor separado. 

Reciclar é muito importante 

e o Ambiente agradece 


