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JOSÉ CARLOS MENDESJOSÉ CARLOS MENDESJOSÉ CARLOS MENDES   

EditorialEditorialEditorial   

Caros (as) Munícipes, 
 
É para mim, sempre, uma renovada honra e um enor-

me orgulho, dirigir-me a todos vós. Neste boletim 

venho dar conhecimento das obras realizadas, dos 

projetos em curso e todos os trabalhos e atividades 

desenvolvidos pela autarquia desde o mês de dezem-

bro último. 

Numa sociedade cada vez mais voltada para as novas 

tecnologias de informação e comunicação, a Câmara de Santa Cruz das Flores não poderia 

deixar de acompanhar esta evolução e, por isso criamos o novo sítio oficial do Município. 

Para além de apresentar um novo design, o novo site disponibiliza também uma nova organi-

zação e, consequentemente, uma maior interatividade, não só com os munícipes, mas tam-

bém com todos os visitantes. 

Vamos também prosseguir com a requalificação e reabilitação do nosso património edificado, 

nomeadamente o Edifício do Antigo Tribunal e o moinho da Ribeira do Pomar. Teremos um 

enfoque especial no apoio à dinamização da economia local, na promoção e divulgação das 

nossas potencialidades turísticas e no acompanhamento permanente e próximo das pessoas, 

das famílias e dos idosos em situação de maior dificuldade. 

Tendo os presidentes de Junta de Freguesia como parceiros de primeira linha e os funcioná-

rios camarários como parte indispensável do nosso projeto, vamos prosseguir o nosso traba-

lho de proximidade, sempre com o objetivo do desenvolvimento e engrandecimento da nos-

sa terra. Contamos com todos e todos poderão contar connosco. 

Um abraço amigo, 

José Carlos Mendes 

Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz das FloresPresidente da Câmara Municipal de Santa Cruz das FloresPresidente da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores   
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Obras em curso 
Reabilitação Urbanística do Largo 25 de Abril e Construção de Parque de Estacionamento 

Construção de Fossa Séptica no “Porto Velho” para eliminação de esgoto de águas      

residuais para o mar 

Abertura de estrada para acesso a pastagens na zona da Terça                                                                                             

Colaboração com a Junta de Freguesia de Santa Cruz 
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Obras em curso 
Construção de Casa Mortuária em Ponta Delgada 

Construção/Reabilitação de muros na Zona do  

Areeiro - Lugar da Fazenda 

Abertura de valas e execução de nova rede de adução de 
água, em pvc, das nascentes das Rocinhas para o     

reservatório da Fazenda  

Alargamento e Correção da Curva - Estrada do     

Pimpilhau no Monte - Colaboração com a Junta de 

Freguesia de Santa Cruz 

Construção/Reabilitação do  

miradouro da Ponta Ruiva 
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Projetos em estudo 
Reabilitação do Moinho da Ribeira do PomarReabilitação do Moinho da Ribeira do PomarReabilitação do Moinho da Ribeira do Pomar   

Reabilitação do Edifício do Antigo TribunalReabilitação do Edifício do Antigo TribunalReabilitação do Edifício do Antigo Tribunal   
No edifício que em tempos foi o Tribunal de Santa Cruz das Flores, importante marco histórico e patrimonial da Vila, o Municí-
pio pretende restaurar e reabilitar toda a estrutura, estimando-se o custo deste empreendimento em 600 mil euros. Esta nova 
edificação será dotada de escritórios e de condições propícias à instalação de empresas promovendo assim o desenvolvimento 
da economia local e proporcionando assim uma nova utilidade à edificação. 

O Município de Santa Cruz das Flores vai proceder à remodelação de todo o sistema de abastecimento e distribuição de água, para 

consumo humano, do lugar da Ponta Ruiva e das freguesias dos Cedros e Caveira. Será efetuada a substituição de toda a tubagem dos 

sistemas de abastecimento dos diversos sítios bem como a reabilitação das captações e reservatórios, numa obra de valor estimado 

em 2 milhões de euros. 

Tendo em conta o valor histórico, cultural e turístico  do Moinho da Ribeira do Pomar, a Autarquia está a elaborar o projeto de 

reabilitação e recuperação deste importante Património Municipal. 

Reforço de Abastecimentos de ÁguaReforço de Abastecimentos de ÁguaReforço de Abastecimentos de Água 
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Aulas de Informática BásicaAulas de Informática BásicaAulas de Informática Básica   

Dia Internacional da MulherDia Internacional da MulherDia Internacional da Mulher   
A Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores assinalou o Dia Internacional da Mulher com um passeio pedestre realizado pelas 

trabalhadoras da autarquia, seguindo-se um lanche de confraternização.  

A Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores criou uma dinâmica de grupo maioritariamente vocaciona-

da para os adultos/seniores no âmbito das novas tecnologias que obteve uma grande adesão graças à 

colaboração e feedback positivo dos nossos munícipes. 

 

Promover o envelhecimento ativo, fortalecendo as dinâmicas de grupo e estimulando o inteleto, são os 

objetivos principais da iniciativa, que visa sobretudo dar a conhecer aos participantes, o universo da 

Internet, de forma segura. 

 

A autarquia pretende dar continuidade ao projeto, apostando na proximidade e em aulas com uma com-

ponente essencialmente prática, para maximizar os resultados. 

E
ven

to
s 
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Matiné e Danças de CarnavalMatiné e Danças de CarnavalMatiné e Danças de Carnaval   

No passado dia 17 de fevereiro, a Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, em conjunto com o Grupo Desportivo “ Os 
Minhocas”, organizou várias atividades alusivas a esta época festiva, que tiveram lugar no salão dos Minhocas. Durante a tar-
de, deu-se um desfile de fantasias, onde as crianças desfilaram para a comunidade presente, apresentando os mais variados 
disfarces e de seguida todos foram convidados a desfrutar de um lanche. Pela noite dentro, os dois grupos de danças de Carna-
val da Ilha das Flores, de Ponta Delgada e das Lajes respetivamente, demonstraram as suas alegres coreografias.  
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Cortejo de CarnavalCortejo de CarnavalCortejo de Carnaval 
Como já vem sendo tradição,  a Escola EB 1,2,3/JI/S P.e Maurício de Freitas, organizou por altura do Carnaval, um cortejo Car-

navalesco com todos os alunos, professores e auxiliares, fazendo passar o desfile pela Câmara Municipal de Santa Cruz das 

Flores. Este ano a Autarquia, presidida por José Carlos Mendes, decidiu presentear todos os participantes no cortejo com as 

nossas tradicionais filhós.  

PáscoaPáscoaPáscoa   

Da forma habitual que se tem vindo a verificar, este ano, a Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores realizou um pequeno 

evento em que foram atribuídas as tradicionais amêndoas da Páscoa às crianças do ensino Pré - Escolar e 1º Ciclo do Concelho. 
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Dia dos NamoradosDia dos NamoradosDia dos Namorados   

Biblioteca Municipal 

A Biblioteca Municipal nunca esquece 

o Dia dos Namorados. Este ano a data 

foi lembrada distribuindo balões em 

forma de coração pelas ruas do nosso 

Concelho. Nem a chuva impediu os 

nossos meninos de celebrar este dia. 

CarnavalCarnavalCarnaval   

As férias de Carnaval na Biblioteca Municipal são 

como sempre muito divertidas. Este ano as crianças 

fizeram uma caça ao tesouro no parque e uma visita 

aos idosos do Lar da Santa Casa da Misericórdia de 

Santa Cruz.  

Foram como sempre, dias recheados com alegria e 

muitas gargalhadas. 
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Dia da MulherDia da MulherDia da Mulher   

Dia do PaiDia do PaiDia do Pai   

No Dia da Mulher, fomos 

entregar alfinetes de peito 

em forma de flor feitos pelas 

nossas crianças às mulheres 

do nosso Concelho.  

Para o Dia do Pai, os nossos meninos 

fizeram um bloco de notas em forma 

de gravata, e escreveram na primeira 

página uma dedicatória especial para 

os 

PrimaveraPrimaveraPrimavera   

Para celebrar a chegada da 

Primavera, semeamos flores 

que neste momento se encon-

tram a crescer na nossa Biblio-

teca. 
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EmpregoEmpregoEmprego   

À presente data a autarquia conta com a colaboração de 40 pessoas ao abrigo dos programas ocupacionais, 
nomeadamente PROSA, RECUPERAR, ESTAGIAR L e OTL-Jovem. 

O PROSA destina-se a desempregados em situação de exclusão e inscritos há pelo menos 180 dias nas Agências 
de Emprego, neste momento a autarquia integra 13 pessoas ao abrigo deste programa, sendo os 4 acordos ocu-
pacionais mais recentes celebrados no passado mês de abril. 

O RECUPERAR foi criado para ocupar desempregados não subsidiados e inscritos nas Agências de Emprego há pelo menos 4 
meses consecutivos, estando colocados 21 utentes. Em fevereiro e abril foram prorrogados 11 acordos ocupacionais por 12 
meses e em fevereiro celebrados 5 com duração inicial de 6 meses e possibilidade de prorrogação por igual período. 

Os utentes colocados nos programas PROSA e RECUPERAR auferem um subsídio mensal de montante igual ao salário mínimo 
regional, sendo deduzidas as contribuições para a Segurança Social. No programa RECUPERAR o valor anterior é majorado em 
25% ou 50% caso os utentes possuam habilitações académicas de grau equivalente ao 12º ano ou Licenciatura, respetivamen-
te.  

No programa Estagiar L encontram-se 4 jovens com licenciaturas em Economia, Engenharia Civil, Informática-Redes e Multimé-
dia e em Tradução. E prestam apoio em diversas áreas tais como, controlo da atividade financeira, apoio na elaboração de pro-
jetos de execução de obras por administração direta, manutenção do endereço eletrónico da autarquia e elaboração de bole-
tins turísticos informativos. 

O programa Jovens Estudantes tem como objetivo canalizar a disponibilidade dos jovens estudantes, matriculados no ensino 
secundário no máximo em três disciplinas, para uma ocupação útil dos seus tempos livres. Neste momento encontram-se dois 
jovens a prestar apoio na Biblioteca Municipal. 

Testemunhos 

 

“Sendo do continente, o Programa Ocupacional no qual estou inserida permitiu não só a reinserção no mercado de trabalho, 
mas também a minha integração na ilha das Flores em todos os aspetos.” Sílvia Ferreira colocada no programa RECUPERAR 

desde 25-07-2013. 
A

p
o
io

 S
o
cia

l 

Abonos concedidos ao abrigo do Programa Municipal de 
Incentivo à Natalidade no 1º quadrimestre de 2015: 

Incentivo à NatalidadeIncentivo à NatalidadeIncentivo à Natalidade 

Abonos concedidos ao abrigo do Programa Municipal de 
Incentivo à Natalidade no 1º quadrimestre de 2015: 

Nomes 

Maria Antónia Mesquita Ferreira de Valadão Corvelo 

Élio Gabriel Reis Hipólito Madeira 

Clara Ferreira Marques 

Benjamim Lima Braga 

Núria Vitória Raposo Mateus 

Nomes 

Maria Conceição Lourenço Jerónimo 

António de Freitas Vieira 

Maria Margarida Lima Silva 

Celestina da Silva Cabral 

António Francisco Ramos Nunes 

Idosos com SaúdeIdosos com SaúdeIdosos com Saúde 
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Não existiu qualquer candidatura ao programa 

Santa Cruz ajuda, desde janeiro passado. 

Habitação degradadaHabitação degradadaHabitação degradada   

Santa Cruz ajuda         

No contexto do programa de apoio social “habitação degradada”, a Câmara Municipal de Santa Cruz atribuiu, neste quadrimes-

tre, 2 apoios financeiros a famílias carenciadas totalizando uma quantia de 3600€ . Estes apoios destinam-se à melhoria das 

condições habitacionais básicas dos agregados familiares mais carenciados, e comparticipam despesas com mão-de-obra e 

aquisição de materiais de construção civil. Para informações sobre como se candidatar a este apoio, por favor consulte o sítio 

online da autarquia em www.cmscflores.pt ou dirija-se ao edifício da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores. 

Forma de acesso ao serviço 

1 — Para aceder ao serviço, “Santa Cruz Ajuda” — Pequenas Reparações 

ao Domicílio, os munícipes interessados terão que inscrever -se na 

Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, mediante apresentação de 

identificação (Cartão de cidadão ou BI e NIF) e ainda um dos seguintes 

documentos: 

a) Comprovativo da situação de pensionista; 

c) Comprovativo de doença permanente incapacitante; 

d) Comprovativo de que é carenciado; 

2 — O Rendimento per capitado agregado familiar das pessoas não 

poderá ultrapassar um salário mínimo Regional.  

Requisitos para aceder ao serviço 

Podem aceder a este serviço os munícipes do 
Concelho de Santa Cruz das Flores que satisfa-
çam um dos seguintes requisitos: 

a) Tenham idade igual ou superior a 65 anos; 

b) Sejam pensionistas por invalidez. 

c) Sejam portadores de doença permanente 

incapacitante. 

d) Sejam considerados carenciados. 

Nome                                  Montante 

Ângela Lopes                           2.100€ 

Rosa Fortuna                           1.500€ 
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Ação de Sensibilização sobre Ação de Sensibilização sobre Ação de Sensibilização sobre 

ResíduosResíduosResíduos   

 

No passado dia 27 de janeiro a Câmara 

Municipal de Santa Cruz das Flores promo-

veu uma ação de sensibilização sobre Resí-

duos Sólidos Urbanos, destinada aos 

empresários do concelho. A ação de sensi-

bilização foi realizada no Centro de Proces-

samento de Resíduos das Flores, onde foi 

efetuada uma visita e demonstração do 

Centro pela engenheira da empresa RESIA-

ÇORES, a iniciativa contou também com a 

presença do Diretor e vigilante do Parque 

Natural das Flores.  

Plásticos AgrícolasPlásticos AgrícolasPlásticos Agrícolas   Campanha de sensibilização Campanha de sensibilização Campanha de sensibilização 

de dejetos caninosde dejetos caninosde dejetos caninos   

A Câmara Municipal disponibilizou para todos os produto-

res de resíduos agrícolas, 

nas diversas freguesias e 

lugares do concelho, con-

tentores para recolha de 

plásticos agrícolas. Os 

mesmos encontram-se 

colocados junto aos par-

ques de retenha de gado. 

Contamos com a vossa 

colaboração para manter 

o nosso concelho limpo. 

A Câmara Municipal instalou em diversos locais da Vila dis-

pensadores de sacos e 

recetáculos de dejetos 

caninos. Solicitamos aos 

munícipes que levam os 

seus animais a passear 

na via pública que reco-

lham os dejetos dos 

cães e os depositem 

nos respetivos conten-

tores. 

    

Campanhas de SensibilizaçãoCampanhas de SensibilizaçãoCampanhas de Sensibilização   

Na tentativa de sensibilizar os munícipes , a 

Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores 

levou a cabo a distribuição de vários folhetos 

sobre os cuidados a ter com os animais 

domésticos.  O conteúdo destes folhetos 

pode ser consultado no sítio da autarquia, em 

www.cmscflores.pt 
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Dia Mundial da ÁguaDia Mundial da ÁguaDia Mundial da Água   

No âmbito do Dia Mundial da Água, que se celebra a 22 de março, o Município de Santa Cruz das Flores, 

promoveu uma ação de sensibilização sobre a água, com as crianças do ensino Pré – Escolar de Santa 

Cruz, e uma visita ao reservatório de água situado na Matosa. A ação teve como objetivo dar a conhe-

cer às crianças de onde vem a água que utilizamos.  

 

Dia Mundial da FlorestaDia Mundial da FlorestaDia Mundial da Floresta   

No passado dia 20 de março foi comemorado o Dia Mundial da Floresta, no Museu e Auditório de Santa Cruz das Flores, onde 

os mais jovens puderam assistir a um filme e posteriormente plantar uma árvore.   
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CÂMARA MUNICIPAL 
TOWN HALL 
Edifício Paços do Concelho- Santa Cruz 
292590700- Fax 292590718 
 
CENTRO DE SAÚDE 
HEALTH CENTER 
292590270 
 
FARMÁCIA 
PHARMACY 
292592294 
 
BOMBEIROS 
FIRE DEPARTMENT  
292590030 
 
POLÍCIA 
POLICE 
292592115 
 
GNR 
292590430 

POSTO DE COMBUSTÍVEL 
GAS STATION 
292592293 
 
RIAC 
800500501 
 
FREGUESIAS 
CIVIL PARISHES 
    Santa Cruz das Flores 
292592168 

   Caveira 
292542153 
    Ponta Delgada 
 292592894 
    Cedros 
292592705 
 
POSTO DE TURISMO 
TOURISM INFORMATION CENTER 
292592369 

MUSEU DE SANTA CRUZ DAS FLORES 
292 592 159 
 
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIEN-
TAL DO BOQUEIRÃO 
292 542 447 
 
AEROPORTO - SATA AIR AÇORES 
292 590 350 
 
LOJA - SATA AIR AÇORES 
292 590 340 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
292 590 360 
 
MUSEU E AUDITÓRIO MUNICIPAL 
292 542 119 
 
 

 

Contatos úteisContatos úteisContatos úteis   

Desporto 
Jogo de FutsalJogo de FutsalJogo de Futsal   

Santa Cruz das Flores Santa Cruz das Flores Santa Cruz das Flores ---   CorvoCorvoCorvo 

No passado dia 18 de janeiro decorreu um jogo de futsal, organizado pela Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores em que 

duas equipas, Santa Cruz das Flores e Corvo, se defrontaram. O jogo terminou com um resultado de 9 a 4 golos, sendo a equipa 

vencedora, a equipa do Corvo. 

http://museus.azores.gov.pt/museus/ver.aspx?id=8

