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Editorial

João Bettencourt

Presidente da Junta

É com muito agrado que publicamos mais um boletim 

do Alagoa que leva até vós a informação do que tem 

sido realizado pela nossa junta de Freguesia. Propuse-

mos no inicio do mandato atingir determinados objeti-

vos e a dez meses do % m do nosso mandato veri% camos 

que as metas por nós, executivo da junta de freguesia 

da Conceição, traçadas se encontram quase todas con-

cluídas.

Ao longo do mandato de 4 anos deparámo-nos com di-

versos obstáculos, mas isso não foi motivo para desis-

tirmos da nossa luta. Por vezes quem está de fora chega 

a pensar muitas vezes que é fácil gerir uma freguesia, 

mas não é. 

Este nosso boletim o Alagoa já  número 319, tenta levar 

até si um pouco daquilo que é feito no intuito de servir 

bem a população da freguesia da Conceição e ao mes-

mo tempo mostrar aquilo que é a labuta de todos nós 

para melhorar o espaço que habitamos, o espaço que 

chamamos de freguesia, que é nossa casa.

A rua Marechal Gomes da Costa já está concluída, des-

de a sua asfaltagem, bem como a reparação de muros e 

rede de canalização. O novo Molhe Norte do Porto da 

Horta já está concluído, dando muito mais movimento 

à nossa freguesia. O Centro de Dia da Conceição já foi 

inaugurado, os nosso idosos já tem um espaço amplo e 

com melhores condições para passarem o seu dia. São 

acompanhados por uma excelente equipa de funcio-

nários geridos pela APADIF. A cozinha comunitária é 

uma realidade que está prestes a ser inaugurada para 

servir a nossa população bem como as instituições da 

nossa freguesia. Esta Junta tem continuado com as ro-

ças por toda a freguesia, com a limpeza das ribeiras e 

apoio aos Impérios da freguesia. Os balneários também 

vão ser construídos junto à praia da Conceição para 

servir os banhistas, já foi aprovado pela Câmara Muni-

cipal da Horta e faz parte da delegação de Competên-

cias aprovada a 27 de Dezembro.

En% m, todos os objetivos traçados no inicio de manda-

to são importantes, a diferença é que uns são de maior 

facilidade de concretização e outros não.

Este Ano de 2013 é o ultimo ano de mandato, pelo que 

esperemos que apesar da crise que todos nós temos vi-

vido, continue a ser possível concretizar tudo aquilo a 

que nos tínhamos proposto fazer.

Caros amigos,
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Praia da Con-
ceição

A bonita Praia da Con-

ceição localiza-se na 

costa oriental da mag-

ní% ca Ilha do Faial, a 

Ilha Azul, no Arqui-

pélago dos Açores. 

Também conhecida por 

Praia da Alagoa, pri-

ma pela proximidade 

com a bonita cidade da 

Horta, localizando-se 

no extremo norte da ci-

dade. De pequenas di-

mensões, apresenta um 

mar por vezes revolto, 

e um areal % no e ma-

cio, de tons escuros. 

Muito apreciado é o Par-

que da Alagoa, junto à 

praia, que possui piscina 

coberta, parque de me-

rendas e courts de ténis, 

muito frequentado aos 

% ns de semana, tanto por 

locais como por visitantes 

que aqui encontram um 

excelente local de lazer.

Miradouro de 
Nossa Senhora da 
Conceição

Situado na Ponta da Es-

palamaca, do Miradou-

ro de Nossa Senhora da 

Conceição tem-se uma 

vista privilegiada sobre a 

cidade da Horta, na ma-

ravilhosa Ilha do Faial, 

Arquipélago dos Açores. 

Daqui se avista de um lado 

o centro histórico da cida-

de da Horta, e do outro a 

bela Praia do Almoxari-

fe, avistando-se também 

a vizinha Ilha do Pico e o 

ponto mais alto de Portu-

gal, a montanha do Pico, 

usualmente rodeada de 

um nevoeiro misterioso 

que lhe confere uma beleza 

muito única. Em dias lim-

pos é igualmente comum 

observarem-se as Ilhas 

de São Jorge e Graciosa. 

A marcar este maravilhoso 

local, está um monumento 

de homenagem a Nossa Se-

nhora da Conceição, a pro-

teger a cidade e o maravi-

lhoso panorama, encimado 

por uma grande cruz a cer-

ca de 30 metros de altura. 

Miradouro do 
Pilar

O Miradouro do Pilar 

situa-se na freguesia da 

Conceição, relativamente 

próximo do maravilho-

so Miradouro de Nossa 

Senhora da Conceição, 

com uma vista fabulo-

sa sobre a bela cidade 

da Horta, em plena Ilha 

Azul, a Ilha do Faial, no 

Arquipélago dos Açores. 

O panorama possibili-

tado é de grande bele-

za, tendo sido colocada 

recentemente uma lu-

neta que permite apre-

ciar as curiosidades da 

paisagem com maior 

pormenor, compreen-

dendo-se melhor todo o 

encanto da Ilha do Faial. 
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443.º Aniversário Freguesia da Conceição
A Freguesia da Conceição, segunda mais antiga da ilha 
do Faial, assinalou no passado sábado, dia 30 de Julho, 
o seu 443.º aniversário. 
Em dia de festa, Bettencourt destacou 
os desa% os diários que se colocam aos 
autarcas de freguesia, que entendem 
serem os “parentes pobres do sistema”. “O seu empe-

nho, dedicação e espírito de sacrifício, aliados ao co-
nhecimento das necessidades das suas freguesias e po-

pulações, devido à sua proximidade 
e disponibilidade 24 horas por dia, 
são uma mais-valia para o desenvol-
vimento da nossa ilha, dos Açores e 

de Portugal”, referiu.

Autarcas de freguesia são “parentes 
pobres do sistema”

José Leonardo Silva, vice-presidente 
da Câmara Municipal da Horta, 
aproveitou a ocasião para parabeni-
zar a Junta de Freguesia da Concei-
ção pela forma como tem “sabido 
desenvolver a localidade”. 
O autarca referiu algumas das áreas 
onde a colaboração entre a Junta 
de Freguesia e a Câmara Municipal 
tem sido mais proveitosa, desta-
cando a obra do Centro de Dia da 

Conceição, para a qual a autarquia 
contribuiu com a cedência do 
terreno e com 34 mil euros para 
a construção da infra-estrutura. 
Agora, na última fase da sua execu-
ção, a Câmara Municipal da Horta 
irá contribuir com cerca de 10 mil 
euros para os arranjos exteriores, 
verba disponibilizada ao abrigo do 
protocolo de delegação de compe-
tências.

Quem o diz é o secretário 
regional do Ambiente e do 
Mar, Álamo Meneses, que 
representou o presiden-
te do Executivo açoriano 
nesta sessão solene.
Em resposta ao desabafo 
de João Bettencourt sobre 
os autarcas de freguesia, 
Meneses destacou que as 
instituições “não se me-

dem pela dimensão dos 
seus orçamentos”, mas sim 
“pela utilidade da sua ac-
ção e pela vida democráti-
ca que podem gerar”.
O governante destacou 
a importância dos autar-
cas de freguesia no nosso 
sistema político, frisando 
que, por terem um contac-
to mais próximo com as 

pessoas, “têm uma maior 
legitimidade”. “Toda a le-
gitimidade deriva do povo 
e quem está mais perto do 
povo necessariamente está 
mais perto da raiz de todo 
o sistema”, disse.
Em relação à secretaria 
que tutela, Álamo Me-
neses não duvida de que 
uma relação privilegia-

da com as Juntas de Fre-
guesia se traduz numa 
forma “mais e% caz” de 
realizar várias tarefas. O 
governante apontou como 
exemplo desta cooperação 
o envolvimento das autar-
quias locais no concurso 
Eco-Freguesias: Freguesia 
Limpa.

No âmbito das comemorações do Dia da Freguesia da 
Conceição foi também inaugurada, na manhã de sexta-
feira, a obra de requali% cação da zona do Mirante. A 
chuva que caiu impediu a realização da visita da praxe 
à zona recém-requali% cada, cujas obras se integraram 
na empreitada do Bloco II da reabilitação da rede viá-
ria do Concelho da Horta.
A requali% cação do Mirante representou um investi-
mento da autarquia na ordem dos 200 mil euros, que 
incluiu a colocação e recuperação da calçada tradicio-
nal, a instalação de mobiliário urbano e a execução da 
rede de electricidade, incluindo o fornecimento e mon-
tagem de luminárias exteriores e respectivos postes de 
iluminação pública.
Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal da 
Horta congratulou-se com mais este investimento, des-

tacando a importância histórica da zona intervencio-
nada. João Castro agradeceu ainda à Junta de Freguesia 
da Conceição a disponibilidade de cooperação com o 
município.
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Já se encontram % nalizadas as 

obras na Rua Marechal Gomes da 

Costa, na Conceição. Estas inter-

venções, da responsabilida-

de da Câmara Municipal da 

Horta (CMH), fazem parte 

de umas empreitada com 

um valor global de 2710 mil 

euros, que engloba também 

a requali% cação do Mirante 

(Conceição) e outras fora 

da freguesia da conceição. 

 O presidente da CMH 

visitou as estradas agora 

concluídas e congratulou-se com 

a qualidade das obras. João Cas-

tro % cou satisfeito com a conclu-

são destes empreedimentos, após 

as di% culdades a eles associadas, 

motivadas, recorde-se, pelas di% -

culdades da Castanheira e Soares, 

empresa inicialmente responsá-

vel pela empreitada, que acabou 

por ceder a sua posição contratu-

al à AFAVias, já em Fevereiro de 

2012, situação “que causou gran-

des transtornos às pessoas 

e ao município”, segundo o 

autarca. “Foi uma situação 

de grande di% culdade mas 

hoje podemos dizer que foi 

retomada a normalidade, 

com a conclusão de duas 

obras que estiveram para-

das durante muito tempo”, 

referiu. Na Marechal Go-

mes da Costa foram inter-

vencionados 480 metros de rede 

viária e 500 metros de rede de 

águas.

SEMANA DE 14 A 18 DE NOVEMBRO 2011
O projecto vai na sua sétima edição, tendo já decorrido desde 2010 nas freguesias do Capelo, Praia 
do Norte, Cedros, Salão, Ribeirinha e Pedro Miguel.
Os serviços de atendimento ao muníci-

pe, obras e equipamentos da Câmara Muni-

cipal da Horta funcionaram de 14 a 18 no-

vembro 2011 na freguesia da Conceição, no 

âmbito do projecto "Presentes no Concelho".

Na apresentação da iniciativa aos órgãos de fregue-

sia, o Presidente da Câmara realçou a importância 

do "Presentes no Concelho", enquanto projecto de 

aproximação às pessoas e às instituições locais, as-

sim como de contributo para a resolução dos pro-

blemas do dia-a-dia das freguesias do concelho.

O edil destacou, igualmente, a for-

te componente de implementação e de formação para novos serviços à população na Junta de Fregue-

sia da Conceição, no âmbito das delegações administrativas da Câmara Municipal da Horta nas juntas de 

freguesia da ilha, com a deslocalização de uma componente do Gabinete de Atendimento ao Munícipe.

Durante a mesma semana, realizaram-se encontros com as diversas entidades do movimento associa-

tivo existentes na freguesia da Conceição, assim como visitas a obras e equipamentos bem como aten-

dimento ao público pela vereação e extensão do Atendimento ao Munícipe dos Paços do Concelho.
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Com capacidade para 50 idosos o Centro dia e de Con-
vívio, situado na freguesia da Conceição, foi inaugura-
do em 4 de dezembro de 2011, sendo uma obra à muita 
desejada pelo Presidente da Junta, Dr. João Bettencourt. 
O Presidente do Governo Regional, Dr. Carlos César 
disse aquando da inauguração que "o desa% o é o de ter 
também o maior apoio e a maior participação possí-
vel das famílias, a ajuda do vo-
luntariado social, a maior co-
laboração e benemerência das 
pessoas e das empresas e a con-
tinuidade da comparticipação 
dos custos de % nanciamento." O 
% nanciada desta obra foi na sua 
quase totalidade pelo Governo 
dos Açores. A Câmara Munici-
pal da Horta cedeu o terreno e 
% nanciou o empreendimento 
em 7% do valor total da obra.
A Associação de Pais e Amigos 

dos De% cientes da Ilha do Faial (APADIF) como dono 
desta obra, disse através do seu presidente que “apesar 
de esta Associação não ter experiência, nem sermos es-
pecialistas em cuidar de idosos, iremos assumir a res-
ponsabilidade do seu funcionamento, se para tal nos 
criarem as condições exigidas para o seu funcionamen-
to, nomeadamente pessoal com formação adequada.”
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Novo molhe norte do Porto da Horta 
é “ponto de viragem” do transporte 

marítimo no Triângulo 
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muito trabalho”, 
lembrando, entre outras coisas, que 
foi naquela localidade que se instala-
ram os primeiros serviços da vila da 
Horta, com destaque para a primei-
ra empresa dos cabos submarinos.

Este ano, a Concei-
ção homenageou o 
Império de Santo 
Amaro e também 
Manuel Fernan-
do Furtado 
Moniz e Er-
nesto Paulino 
Jorge, ambos 
nascidos no 
Pico mas que 
adoptaram a 

freguesia como 
sua, tendo con-
tribuído de vá-
rias formas para a 
sua dinamização.

Freguesia da Conceição celebrou 444.º aniversário 

Utilize os eco pontos ao seu dispor!
O ambiente agradece

Mantenha a nossa freguesia limpa

Convívio de Natal 2012 da Terceira Idade com 
250 idosos 

Realizou-se no dia 12 dezembro no Restaurante O Ba-
rão, o habitual Convívio de Natal da Terceira Idade. 

O convívio contou com a participação dos Centros de 

Convívio das 13 freguesias do concelho da Horta.
Os 250 idosos presentes na sala animaram a tarde com 

cânticos e quadras de Natal. Inserido nesta iniciativa 

houve um concurso de doçaria. Em primeiro lugar % cou 
o Doce de Abóbora, do Centro de Convívio da Praia do 

Almoxarife, em segundo lugar o Bolo de Batata trazido 

pelo Centro de Convívio dos Cedros e em terceiro lugar 
o Pudim de Pão, do Centro de Convívio da Conceição.

A animar a tarde esteve presente o Pai Natal e o grupo 

de dança da Escola Pro% ssional da Horta.
Na opinião de alguns idosos, estes encontros são impor-

tantes, porque proporcionam um ambiente de convívio 

e serve para rever algum amigo, que muitas das vezes só 
acontece de ano a ano. 



1. 
1

9

janeiro 2013

A Junta de Freguesia informa 
que tem 

disponivel 
veneno para 

ratos. Os 
interessa-

dos devem 
dirigir-se 

à Secretaria da 
Junta de Freguesia da Concei-

ção na hora de expediente.

Veneno para ratos

Festas de Verão 2012

No âmbito das comemorações do dia da fre-

guesia, a Conceição esteve no % m-de-semana 

de 27, 28 e 29 de Julho em festa. O progra-

ma contou na sexta-feira dia 27, a partir das 

21h30, com a atuação da Filarmónica Artis-

ta Faialense, seguindo-se o Márcio Karaoke. 

No dia 28, a noite começou com a atuação do 

Grupo Popular Maresia, às 21h30, seguindo-

se baile com o conjunto Feedback. A partir das 

02h00 a animação esteve a cargo do DJ Gabriel.

No domingo, dia 29, houve missa a partir das 

10h30. Para as 13h00 houve uma sardinhada, 

com a animação a arrancar às 21h00, com as 

tradicionais chamarritas. Seguiu-se a actua-

ção do grupo Ecos do Fado e a noite encer-

rou com Velhas, a cargo de Victor Rui Dores.

A festa aconteceu junto à igreja da fregue-

sia, no Largo Padre José Silvestre Machado.

Na segunda-feira, dia 30, em que se comemorou 

o Dia da Freguesia, houve uma sessão solene na 

sede da Junta de Freguesia, às 19h00, seguin-

do-se a já habitual cerimónia de homenagens.

CARNAVAL 2012 
CENTRO DE DIA DA CONCEIÇÃO
O centro de dia da Conceição 
organizou mais uma vez no 
Carnaval de 2012 um con-
vívio agradável na Casa dos 
Gaiatos que contou com um 
almoço entre os idosos, auxi-
liares e  membros executivos 
da Freguesia da Conceição. 
A seguir ao almoço houve 
um des% le de máscaras bem 
como um baile com todos 
os participantes no evento. 
Mais uma vez % cou bem pa-
tente a excelente relação hu-
mana que existe entre todos.

Semana do Mar 2012

O des% le da Semana do Mar 

de carros alegóricos 2012, que 

já se tornou tradição na Se-

mana do Mar, contou nova-

mente com a participação da 

Freguesia da Conceição com 

o tema, o miradouro da Nos-

sa Senhora da Conceição. Um 

ex-líbris da nossa freguesia 

e da nossa ilha, porque para 

além de possuir um telescó-

pio para que população e tu-

ristas possam apreciar a nos-

sa cidade e até mesmo a ilha 

vizinha que é o Pico, possui 

também a imagem da Nossa 

Senhora da Conceição, padro-

eira de muitos % éis espalhados 

por todo o mundo. O des% le 

correu muito bem e a nossa 

Junta de Freguesia queria fa-

zer um agradecimento espe-

cial a todos os intervenientes 

na decoração da carrinha, 

bem como aos % gurantes que 

acompanharam todo o des% le.
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 Realizou-se no % m-de-semana de 6 e 7 de julho na fre-
guesia da Conceição, o V Festival de Bandas Centená-

rias Artista Faialense que no ano de 2012 integrou tam-
bém o XV Encontro de Música Tradicional.
Esse festival teve a particularidade de contar com a par-

ticipação de oito bandas % larmónicas: Artista Faialen-
se (Faial); Maiorguense (Alcobaça); Nova Artista Fla-
menguense (Faial), União Faialense (Faial), Instrução 
Recreio dos Artistas (Terceira), Santamarense (Pico), 
União Musical da Piedade (Pico) e União Progresso 

Guadalupe (Graciosa).
Esse festival que já contou com 4 edições concretizadas 
e uma em preparação, tem o intuito de juntar Bandas 

Filarmónicas Centenárias do país.
Em apenas duas noites o público foi presenteado com 
diversos concertos de música vindos dos mais variados 

pontos do país.
Ao longo das suas 4 edições, esse festival já juntou ban-
das do Faial, Pico, Terceira, São Jorge, Graciosa e Ma-

deira.

De acordo com Elisa Correia “este festival é um momen-
to de excelência para divulgarmos aquilo que é nosso”.

O programa desse Festival integrou também o XV En-

contro de Música Tradicional, cujos grupos participan-
tes se apresentaram no mesmo espaço.

Para além do Grupo de Cantares Ilha Azul, que foi o 

an% trião, actuaram o Grupo Trovas da Madrugada, do 

Pico, e Grupo de Cantigas norte e sul da Ponta do Pargo, 
da ilha da Madeira.

Houve ainda um des% le de várias % larmónicas, que per-
correram as ruas principais da cidade.

6 e 7 julho 2012

1 a 7 de Outubro 2012
O Núcleo do Faial do SOS Amamentação promoveu no dia 
30 de Setembro, uma sessão sobre aleitamento materno.
Esta sessão teve lugar na Junta de Freguesia da Con-
ceição na Horta e teve o início marcado para as 14h30.
Presente nessa sessão esteve José Parício, Chefe de 
Serviço de Pediatria reconhecido internacionalmente 
como o autor da base de dados e-lactancia sobre a com-
patibilidade de medicamentos e aleitamento materno.
Em cima da mesa estiveram temas como “A assistên-
cia respeitosa ao recém-nascido por parto e cesariana”, 
“A cólica do bebé” e “Quando o bebé rejeita o peito”.
A sessão destinou-se essencialmente a mães 
e suas famílias, pro% ssionais de saúde, educa-
ção e acção social, tendo sido a entrada livre.
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Foi aprovado no dia 27 de dezembro na Câmara Municipal da Horta a Delegação de Competências para 2013.

À Junta de Freguesia da Conceição foi delegada uma verba total de 44.525,00 euros distribuida pelas seguintes 

rúbricas:

 - 16.000 euros para a conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos;

 - 2.000 euros para remendagens;

 - 3.000 euros para gestão e conservação de equipamentos;

 - 3.000 euros para reparação de muros/muros em perigo para via pública;

 - 2.000 euros para gestão e conservação de imoveís;

 - 2.750 euros para zona balnear da Conceição;

 - 9.775 euros para balneário da praia;

 - 3.250 euros para delegações administrativas;

 - 500 euros para projeto animação desportiva e cultural;

 - 750 euros para corso da semana do mar;

 - 500 euros para férias desportivas;

 - 1.000 euros para atividades culturais-Festas de Verão.

Devido à crise houve uma redução signi% cativa no montante atribuido na delegação de competências face a anos 

anteriores, mas mais uma vez esta Junta de Freguesia tem contado sempre com a boa vontade e facilidade de co-

municação com o Município da Horta, que tem disponibilizado todas as ferramentas necessárias à concretização 

de obras necessárias na nossa freguesia.

RELATÓRIO DAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA JUNTA DE 
FREGUESIA DE 19 DE SETEMBRO  A 18 DE DEZEMBRO
Delegações Administrativas:
 O atendimento diário de toda a população da Freguesia é assegurado pela a Assistente Técnica.

Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos:
 Mantém-se as limpezas e bene% ciação de caminhos e arruamentos, bem como roças das respetivas bermas, 
valetas e manutenção das zonas envolventes ao Fayal Sport Club, Moinhos, Impérios, Ermidas da Freguesia, APA-
DIF e Centro de Dia da Conceição.
 Recolha de monstros.

Reparação de Muros:
 Foi feito a construção de um muro na Rua Marechal Gomes da Costa e  na Volta com colocação de jardim.

Obras da Freguesia:
 Continua a construção da cozinha comunitária.

Pequenas asfaltagens:
 Foi tapado os buracos da Calçada da Conceição, trás do Fayal Sport Club e caminho Velho com alcatrão frio 
fornecido pela CMH.

Zona Balnear da Conceição:
 Mantivemos a limpeza da zona balnear.

Diversos:
 Continuamos com a distribuição de raticida.
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HORÁRIO DA JUNTA DE FREGUESIA
De segunda a sextafeira
08h30 às 12h30
13h30 às 16h30
Reunião dos membros da Junta
Terçasfeiras

19h30 às 20h30

SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUNTA
Atestados e declarações
Requerimentos
Registo de Canídeos
Distribuição de veneno
Internet gratuita
Cer7 fi cações
Declarações de IRS via internet
Informações diversas

CONTATOS ÚTEIS
Morada:
Largo Padre Silvestre Machado
9900081 Horta
Telefone:
+351 292 293 488
Fax:
+351 292 293 488
João Be@ encourt
+351 916 184 140
Gilberto Alvernaz
+351 916 184 134
Francisco Garcia
+351 910 516 582
Email:
jfc.conceicao@hotmail.com

WebPage:
www.jfconceicao.com
Polícia de Segurança Pública
+351 291 208 510
Hospital da Horta
+351 292 201 000
Associação Faialense de Bombeiros 
Voluntários
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C o z i n h a  C o m u n i t á r i a  q u a s e  p r o n t a
A tão desejada cozinha comunitária da Conceição está 
quase pronta. Desde há muito tempo que o executivo, 
encabeçado pelo seu Presidente João Bettencourt da 
junta de freguesia da Conceição, que pretendia a cons-
trução de uma cozinha comunitária para servir a po-
pulação da freguesia. Foi também através da boa von-
tade do Municipio da Horta cedendo as suas garagens, 
que tal se tornou possível. As obras vão a bom ritmo e 
será para breve a sua inauguração. Esta cozinha é para 
dar resposta, ainda mais em tempos de crise, à popu-
lação da freguesia, às instituições da freguesia para 
que na realização de determinados eventos, estas não 
venham a sentir di% culdades na sua concretização. A 
cozinha comunitária da Conceição também será dota-
da de um forno a lenha, esse forno tem a supervisão e 
mão de obra de um membro do executivo da própria 
Junta, o senhor Gilberto Alvernaz, que também tem 
contribuído em muito para a conclusão da mesma.


