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JOSÉ CARLOS MENDESJOSÉ CARLOS MENDESJOSÉ CARLOS MENDES   

EditorialEditorialEditorial   

Caras e Caros Munícipes, 

É com satisfação e reconhecimento pelo trabalho de todos os 

envolvidos, que escrevo estas linhas de apresentação de mais 

uma edição do Boletim Municipal da Câmara Municipal de 

Santa Cruz das Flores. 

É nosso propósito que tenha uma boa informação sobre toda a 

atividade municipal e sobre o nosso Concelho. 

Porque ambicionamos sempre mais desenvolvimento, progres-

so e melhor qualidade de vida para as nossas gentes, elabora-

mos recentemente o “PIRUS”, Plano Integrado de Revitaliza-

ção Urbana de Santa Cruz das Flores, que pretende dar um 

novo impulso ao processo de desenvolvimento do Concelho, através da definição de uma estra-

tégia alinhada com os objetivos e as prioridades de investimento do Programa Operacional Aço-

res (PO Açores 2020). 

Ao abrigo deste plano e com financiamento comunitário, muito brevemente lançaremos as 

empreitadas de construção do Parque de campismo e merendas de Santa Cruz, a reabilitação 

urbanística da zona envolvente da igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição e da Praceta 

Roberto de Mesquita, a ligação pedonal do jardim da Avenida Diogo de Teive com o Porto das 

Poças, a Reabilitação do edifício antigo Tribunal com criação de uma incubadora de empresas e 

a criação de uma zona balnear na “Poça das Salemas”, num investimento de cerca de um 

milhão e quinhentos mil euros. 

É desta forma, com determinação e confiança nas potencialidades do nosso Concelho e, princi-

palmente, na capacidade das nossas gentes e de todos aqueles que queiram juntar-se a nós, 

que construiremos um futuro melhor para todos aqueles que aqui queiram viver e trabalhar.  

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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Novos Projetos 
Parque de Campismo e Lazer de Santa CruzParque de Campismo e Lazer de Santa CruzParque de Campismo e Lazer de Santa Cruz   

Churrasqueiras 

Edifício Balneário 

Telheiros 

O futuro Parque de Campismo e Lazer de Santa Cruz, situar-se

-á a poucos metros das Piscinas Naturais do Altio e tem uma 

soberba vista sobre o mar, condições, que faram dele um ele-

mento dinamizador e um polo de desenvolvimento de toda 

aquela zona balnear.  

Este espaço será dotado de diversas infraestruturas que em 

conjunto funcionarão como um espaço de lazer, tais como, 

um parque de merendas, uma zona de parque infantil, um 

campo de voleibol e um parque de campismo com edifício de 

apoio.  

O concurso público para a realização das obras será ainda 

realizado durante o mês de maio. O valor da obra é de 350 

mil euros e o prazo de execução nove meses. 
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Novos Projetos 
Parque de Estacionamento, Acesso e Solários à Zona Balnear da Poça das Parque de Estacionamento, Acesso e Solários à Zona Balnear da Poça das Parque de Estacionamento, Acesso e Solários à Zona Balnear da Poça das 

Salemas em Santa CruzSalemas em Santa CruzSalemas em Santa Cruz   

O presente projeto visa a criação de um acesso pedonal e uma zona de solário na “Poça das Salemas” no Município 

de Santa Cruz das Flores.  

Com a criação de mais uma nova infraestrutura balnear, na frente mar de Santa Cruz, a autarquia procura criar con-

dições de atratibilidade, nomeadamente nos meses de verão para turistas e locais. 

Esta intervenção permitirá, por um lado, o aproveitamento do potencial de toda esta zona da frente mar para 

recreio e lazer, bem como a reabilitação paisagística daquela área. 

O concurso para a realização das obras está a decorrer. O prazo de execução será de três meses e o valor de cerca 

de 150 mil euros. 
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Novos Projetos 
Ligação Pedonal do Jardim da Avenida Diogo de Teive com o                  Ligação Pedonal do Jardim da Avenida Diogo de Teive com o                  Ligação Pedonal do Jardim da Avenida Diogo de Teive com o                  

Porto das PoçasPorto das PoçasPorto das Poças   

No intuito de requalificar o espaço público, melhorar a mobilidade pedonal e criar zonas de lazer e recreio para 

usufruto da população, a autarquia pretende criar, com este projeto um acesso pedonal entre o jardim/miradouro 

da Avenida Diogo de Teive e o Porto das Poças.  

Com esta intervenção procura-se reforçar as ligações entre dois pontos históricos da Vila — Porto Velho e Porto das 

Poças — e permitir a plena fruição da frente mar urbana, valorizando o património cultural e natural e a qualidade 

ambiental, de forma a permitir uma maior interação com o mar e com as atividades nele se desenvolvem. 

Procura-se também criar mais uma ligação entre a Vila e o Porto das Poças, considerando que naquele local se rea-

lizaram as festas “Cais das Poças”. 

A Câmara prevê iniciar as obras durante o mês de junho, prevendo-se estarem concluídas no início de agosto. 

http://www.cmscflores.pt/obras/ver.php?id=35
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Novos Projetos 
Parque de Lazer no Topo Sul da Pista do AeroportoParque de Lazer no Topo Sul da Pista do AeroportoParque de Lazer no Topo Sul da Pista do Aeroporto   

O projeto de requalificação paisagística da área envolvente ao topo sul do Aeroporto, onde se situava o Observató-

rio Meteorológico de Santa Cruz das Flores, vai permitir criar um espaço verde e de lazer com cerca de nove mil 

metros quadrados, composto por uma zona de desporto, parque infantil, instalações de apoio, estacionamento, 

zona de estadia e um miradouro. 

Este investimento será superior a 300 mil euros e conta com uma parceria entre o Governo Regional dos Açores e a 

Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores. 

O Presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. Vasco Cordeiro, presidiu à apresentação pública do projeto no 

passado dia 05 de Abril, aquando da visita estatutária à Ilha das Flores.      
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Obras em curso 
Construção de Miradouro no Pico do Meio Dia Construção de Miradouro no Pico do Meio Dia Construção de Miradouro no Pico do Meio Dia ---   Ponta DelgadaPonta DelgadaPonta Delgada   

Caminho 

Estruturas de apoio à festa 

Ermida 

Miradouro 

http://www.cmscflores.pt/obras/ver.php?id=35
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Obras em curso 
Construção de Parque de Lazer e de Campismo em Santa CruzConstrução de Parque de Lazer e de Campismo em Santa CruzConstrução de Parque de Lazer e de Campismo em Santa Cruz   

Movimentação de Terras 

Muros 

Parque de Estacionamento 
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Obras em curso 

Requalificação de Ajardinamento da Entrada do Porto de São Pedro Requalificação de Ajardinamento da Entrada do Porto de São Pedro Requalificação de Ajardinamento da Entrada do Porto de São Pedro    

Correção Pavimentação 

Reabilitação e Pavimentação do Caminho de Acesso ao                             Reabilitação e Pavimentação do Caminho de Acesso ao                             Reabilitação e Pavimentação do Caminho de Acesso ao                             

Miradouro d’Além Miradouro d’Além Miradouro d’Além ---   Ponta DelgadaPonta DelgadaPonta Delgada   

http://www.cmscflores.pt/obras/ver.php?id=36
http://www.cmscflores.pt/obras/ver.php?id=36
http://www.cmscflores.pt/obras/ver.php?id=36
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Obras em curso 
Correção e Alargamento da Travessa da Rua da EsperançaCorreção e Alargamento da Travessa da Rua da EsperançaCorreção e Alargamento da Travessa da Rua da Esperança   

Arranjos Exteriores do Antigo Mercado MunicipalArranjos Exteriores do Antigo Mercado MunicipalArranjos Exteriores do Antigo Mercado Municipal   

Alargamento 
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Obras em curso 
Reabilitação/Construção de Muros em Pedra na Ribeira de Barqueiros/ Reabilitação/Construção de Muros em Pedra na Ribeira de Barqueiros/ Reabilitação/Construção de Muros em Pedra na Ribeira de Barqueiros/ 

BoavistaBoavistaBoavista   

Rua de Santo Espírito Rua de Santo Espírito 

Rua  dos Silvas 

Rua  dos Silvas 

Rua  dos Silvas 

Rua  dos Silvas 

Rua  dos Silvas 

Rua  dos Silvas 
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Obras em curso 

Reforço do Abastecimento de Reforço do Abastecimento de Reforço do Abastecimento de 

Água à Lavoura Água à Lavoura Água à Lavoura ---   Ponta RuivaPonta RuivaPonta Ruiva   

Reabilitação de Muros no Porto Reabilitação de Muros no Porto Reabilitação de Muros no Porto 

Velho Velho Velho ———   Santa CruzSanta CruzSanta Cruz   

Estrada Curral das Ovelhas Estrada Curral das Ovelhas Estrada Curral das Ovelhas ———   Cancelas Velhas em Ponta DelgadaCancelas Velhas em Ponta DelgadaCancelas Velhas em Ponta Delgada   

Pavimentação de um troço de estrada—300m 
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Obras concluídas 
Execução de Rede de Abastecimento de Água à Lavoura no Lugar da Assomada na Execução de Rede de Abastecimento de Água à Lavoura no Lugar da Assomada na Execução de Rede de Abastecimento de Água à Lavoura no Lugar da Assomada na 

Freguesia da   CaveiraFreguesia da   CaveiraFreguesia da   Caveira———Colaboração com a Junta de Freguesia da Caveira e IROAColaboração com a Junta de Freguesia da Caveira e IROAColaboração com a Junta de Freguesia da Caveira e IROA   

Reabilitação do Caminho do Covão Reabilitação do Caminho do Covão Reabilitação do Caminho do Covão ---   Ponta RuivaPonta RuivaPonta Ruiva   

Reabilitação do Parque Infantil do Bairro Nossa Senhora de FátimaReabilitação do Parque Infantil do Bairro Nossa Senhora de FátimaReabilitação do Parque Infantil do Bairro Nossa Senhora de Fátima   

http://www.cmscflores.pt/obras/ver.php?id=30
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Obras concluídas 
Reabilitação e Pintura dos Equipamentos do Parque Infantil                   Reabilitação e Pintura dos Equipamentos do Parque Infantil                   Reabilitação e Pintura dos Equipamentos do Parque Infantil                   

Teófilo FerreiraTeófilo FerreiraTeófilo Ferreira   

Conservação, Reabilitação e Manutenção de Património MunicipalConservação, Reabilitação e Manutenção de Património MunicipalConservação, Reabilitação e Manutenção de Património Municipal   

Sinalização Horizontal na Rede Viária Municipal - Avenida Príncipe Alberto do Mónaco  (Santa Cruz) 

http://www.cmscflores.pt/obras/ver.php?id=34
http://www.cmscflores.pt/obras/ver.php?id=34
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Obras concluídas 
Pintura de Muros e Fontanário da Rede Viária Municipal - Areeiro (Fazenda) 

Conservação, Reabilitação e Manutenção de Património MunicipalConservação, Reabilitação e Manutenção de Património MunicipalConservação, Reabilitação e Manutenção de Património Municipal   
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Visita da Imagem Peregrina Visita da Imagem Peregrina Visita da Imagem Peregrina 
de Nossa Senhora de Fátimade Nossa Senhora de Fátimade Nossa Senhora de Fátima   

E
ven

to
s 

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima chegou à Ilha das Flores no passado dia 3 
de Fevereiro, tendo sido recebida na Vila de Santa Cruz.  

Um grupo de funcionários e colaboradores da Câmara Municipal de Santa Cruz ornamentou 
algumas das principais ruas da Vila de Santa Cruz prestando assim a sua homenagem a Nossa 
Senhora de Fátima.  
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CarnavalCarnavalCarnaval   

Foi com grande alegria e animação que no passado dia 05 de Fevereiro, a Vila de Santa Cruz recebeu o desfile de 

Carnaval das crianças do centro de bem-estar "O Girassol" e da Escola Básica e Secundária das Flores. 

E para não se perderem as tradições, a autarquia de Santa Cruz confecionou e ofereceu a todos as nossas tradicio-

nais filhoses. 

Um muito obrigado a todos os que tornam este tipo de iniciativas possível. 

Exposição de Pintura Exposição de Pintura Exposição de Pintura    
“La Mise En Scène D’Ofélia”“La Mise En Scène D’Ofélia”“La Mise En Scène D’Ofélia”   

A Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores comemorou o Dia da Mulher inaugurando no passado dia 08 de 

Março no Museu e Auditório Municipal uma exposição de pintura da artista Sónia Lapa denominada La Mise en 

Scéne d’Ofélia. 
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Dia Internacional da MulherDia Internacional da MulherDia Internacional da Mulher   

 

PáscoaPáscoaPáscoa   

Tal como em anos anteriores a Câmara Municipal de Santa Cruz celebrou a Páscoa com as crianças em idade 

escolar do concelho, incluindo as crianças do Centro de Bem-estar social da Paróquia de Santa Cruz "O Girassol" 

e dos ATL. Desta vez a celebração teve lugar na Praça Marquês de Pombal e as crianças receberam amêndoas e 

os tradicionais folares. 

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.  
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EmpregoEmpregoEmprego   

Prosseguindo a política de apoio aos agregados familiares com desempregados, a autarquia de Santa 
Cruz das Flores, durante o primeiro quadrimestre de 2016, integrou nas suas equipas de trabalho mais 
vinte e dois desempregados inscritos no Centro de Emprego. Destes sete são desempregados de longa 
duração colocados no programa PROSA, nove são desempregados não subsidiados colocados no pro-
grama RECUPERAR, cinco colocados através do programa SEI e um no programa CTTS. 

Os colocados têm colaborado em projetos ao nível da qualificação ambiental realizando tarefas de 
recolha de resíduos sólidos urbanos e limpeza de vias públicas. 

Estes programas de natureza ocupacional, criados pelo Governo Regional dos Açores, pretendem pro-
mover a inserção profissional e social dos desempregados e o reingresso no mercado de trabalho. 

Durante este período foram também prorrogados três acordos de atividade ocupacional do programa 
PROSA e quatro acordos do programa RECUPERAR. 

À presente data a autarquia conta com a colaboração de 44 pessoas ao abrigo dos programas ocupa-
cionais. 

A
p
o
io

 S
o
cia

l 

Incentivo à NatalidadeIncentivo à NatalidadeIncentivo à Natalidade 

No  1.º Quadrimestre de 2016, a Câmara Municipal 

apoiou através do Programa Municipal de Incentivo à 

Natalidade oito famílias, atribuindo um subsídio mensal 

de 75,00€. Esta medida de carácter social procura 

melhorar as condições de vida das famílias residentes no 

município. 

Comparticipação MedicamentosComparticipação MedicamentosComparticipação Medicamentos   

A Câmara Municipal apoiou através do Programa Municipal para 

Comparticipação de Medicamentos, no  1.º Quadrimestre de 

2016, sete idosos. Este programa tem como objetivo apoiar a 

aquisição de medicamentos com receita médica, ou outro mate-

rial clínico devidamente justificado mediante receita e declaração 

médica, a pensionistas, reformados idosos com mais de 65 anos.   

Leandro Filipe Sousa 

Kyara Peixoto Pereira 

Daniela de Melo Ribeiro Mateus 

Lourenço Miguel Borges Armas 

Matias Manuel Frias Caldeira 

Simone Mendonça Eduardo 

Vicente Borges Pacheco 

Gonçalo Sousa 

Apoios concedidos 

Maria da Conceição Lourenço Jerónimo 

António de Freitas Vieira 

Maria Margarida Lima da Silva 

António Francisco Ramos Nunes 

Apoios concedidos 

Aurélio Ventura da Silva Cabral 

Maria Vieira de Freitas 

Celestina da Silva Cabral 

Testemunhos 

“Sendo licenciada e face à conjuntura atual, encontrei no Programa CTTS uma oportunidade integradora e enriquecedora para o aumento na 

possibilidade de reinserção no mercado de trabalho. 

Transparência, espírito de equipa e uma constante procura por melhorar as condições dos Munícipes, são valores que pautam todos os cola-

boradores da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores com quem trabalho diariamente, valores estes que têm  potenciado o meu cresci-

mento profissional e a motivação intrínseca a cada desafio proposto.” Carla Vieira colocada no programa CTTS desde 24-02-2016 
 

“O primeiro contato com o mercado de trabalho em contexto real, após concluir a licenciatura em economia, foi proporcionado por um pro-

grama de estágio profissional. Permite-me adquirir um leque diversificado de competências, continuar o processo de aprendizagem e espe-

cialmente concedeu-me a oportunidade de regressar à ilha que me viu crescer.“ Marília Bairos colocada no programa Estagiar L desde 01-10-

2014 
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Habitação degradadaHabitação degradadaHabitação degradada   

(Regulamento Interno n.º 5/205-AP.) 

No âmbito do programa de apoio social “Habitação Degradada”, a Câmara 

Municipal de Santa Cruz das Flores,  atribuiu neste quadrimestre seis apoios 

financeiros a famílias carenciadas totalizando uma quantia de 8.100,00 €. 

Estes apoios destinaram-se à melhoria das condições habitacionais básicas dos 

agregados familiares mais carenciados, sendo concedidos ao abrigo deste pro-

grama apoios de materiais de construção civil, utilização de maquinaria e mão-

de-obra: 

Processo n.º 01.2016 – Dorvalino Cordeiro Tavares – 1º Escalão de Apoio, no valor de 2.100,00€ - (Deliberação n.º 3351/2016); 

Processo n.º 02.2016 – João Avelar Armas – 3º Escalão de Apoio, no valor de 900,00€ - (Deliberação n.º 3350/2016); 

Processo n.º 03.2016 – Eduardo Manuel Maiato Rodrigues – 2º Escalão de Apoio, no valor de 1.500,00€ - (Deliberação n.º 3368/2016); 

Processo n.º 04.2016 – José Francisco Viveiros Alves – 1º Escalão de Apoio, no valor de 2.100,00€ - (Deliberação n.º 3369/2016);  

Processo n.º 05.2016 – Kathy da Graça Sousa – 4º Escalão de Apoio, no valor de 600,00€ - (Deliberação n.º 3380/2016); 

Processo n.º 06.2016 – Maria Fátima de Sousa – 3º Escalão de Apoio, no valor de 900,00€ - (Deliberação n.º 3381/2016). 

IRSIRSIRS 

A Autarquia disponibilizou de forma gratuita, a 

todos os interessados, o serviço de elaboração 

das declarações de IRS. 

Verificou-se uma grande afluência ao serviço 

administrativo da Autarquia, tendo sido elabora-

das 66 declarações.  

Apoio ao AssociativismoApoio ao AssociativismoApoio ao Associativismo   

A Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores apoiou através 

do Programa de Incentivo ao Associativismo, no  1.º Quadri-

mestre de 2016, quatro associações. 

Este programa tem como objetivo apoiar associações que 

estejam legalmente constituídas em pessoas coletivas de 

direito privado sem fins lucrativos a que se dediquem a ativi-

dades ligadas à saúde, cultura, tempos livres, atividades des-

portivas não profissionais, ação social, defesa do meio 

ambiente, entre outras. 

 

Grupo Desportivo Escolar Flores 

Grupo Desportivo “Os Minhocas” 

Associação de Jovens das Flores 

“A Jangada”- Grupo de Teatro  

Apoios concedidos 

2.000,00 € 

6.000,00 € 

2.000,00 € 

2.000,00 € 
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CarnavalCarnavalCarnaval   

Este ano o nosso Carnaval foi dedicado aos príncipes e as 

princesas. Toda a nossa Biblioteca esteve enfeitada a 

rigor com muitas ilustrações que os nossos meninos aju-

daram a pintar. Fomos também dar um passeio mascara-

dos como manda a tradição. 

Dia dos NamoradosDia dos NamoradosDia dos Namorados   

Para comemorar o Dia dos Namorados, as crianças que frequen-

tam o nosso espaço fizeram um vaso de S. Valentim. 

Dia do PaiDia do PaiDia do Pai   

Este ano para oferecer aos pais, fizemos na nossa Biblioteca um “telemóvel” com uma mensagem 

carinhosa e fotografias dos meninos. 
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PáscoaPáscoaPáscoa   

Dia da MulherDia da MulherDia da Mulher   

Nesta Páscoa, os coelhos estiveram em destaque na nossa Biblioteca. 

Estiveram por todo o lado fazendo as delicias dos mais pequenos que se 

divertiram a pintá-los e a com eles decorar a Biblioteca. 

Para lembrar o Dia da Mulher, as nossas crianças fizeram postais com pequenas tulipas 

para oferecerem às mulheres importantes das suas vidas. 

Dia Mundial da SaúdeDia Mundial da SaúdeDia Mundial da Saúde   

No dia 7 de Abril comemorou-se o Dia Mundial da 

Saúde. Este dia foi lembrado na nossa Biblioteca 

com a visita da enfermeira Marina Freitas, que nos 

trouxe um filme sobre higiene oral. 
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Sessões de Cinema no Museu MunicipalSessões de Cinema no Museu MunicipalSessões de Cinema no Museu Municipal   

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 
 

 

Contatos úteisContatos úteisContatos úteis   

A Câmara Municipal exibiu gratuitamente ao longo deste 1.º Quadrimestre de 2016 oito filmes, dos quais quatro de 

cinema infantil.  

Com esta iniciativa pretende-se promover o acesso dos seus munícipes à cultura cinematográfica. 

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

