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Introdução 

   As Grandes Opções do Plano e Orçamento da Junta de Freguesia do Ca-

pelo para 2019 refletem-se, mais uma vez, no trabalho que se tem vindo a 

desenvolver ao longo dos últimos anos. 

     A Junta de Freguesia através dos seus serviços, dos seus colaboradores e 

dos seus membros, tem vindo a demonstrar que o esforço coletivo e diário 

permite melhorar a qualidade de vida na freguesia, de forma a garantir a sua 

sustentabilidade económica e a mobilizar pessoas, ideias e investimentos.  

   As principais receitas da Junta são provenientes do Fundo de Financia-

mento das Freguesias (Estado), do Protocolo de Delegação de Com-

petências com a Câmara Municipal da Horta e de receitas próprias.  

    Continuaremos a trabalhar com menos dinheiro como tem vindo a aconte-

cer desde 2009, mas com as mesmas exigências e com mais encargos que 

não existiam naquela altura. Cada ano que se passa torna-se mais difícil a 

gestão da autarquia, só em despesas com funcionários é praticamente todo o 

dinheiro que o município nos disponibiliza para as delegações de competên-

cias. É neste contexto, que iremos, nomeadamente dar o nosso melhor e 

continuar a resolver os problemas que vão surgindo no dia a dia, com muito 

esforço e dedicação. 

    Os documentos previsionais apresentados para o ano de 2019, previs-

to no ponto 2.3 do POCAL integram: 

 1 Plano Plurianual de Investimento 

 2 Plano Plurianual das Actividades 

 3 Orçamento para o ano de 2019 
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   O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) inclui alguns pequenos inves-

timentos que a Junta propõe fazer ao longo de 2019 e o Plano Plurianual 

das Actividades (PPA). inclui as ações mais relevantes, nomeadamente o 

apoio e colaboração através de protocolos com os clubes, associações e co-

letividades existentes nesta freguesia e às atividades desenvolvidas pela jun-

ta. 

   Os objectivos, políticas e programas versados no plano devem ser traduzi-
dos para orçamento. O orçamento não é mais do que a apresentação da ac-
tividade programada, em termos numéricos. Trata-se de um mapa provisional 

de receitas e despesas a realizar. 
  

                         Espera-se que estas considerações permitam um melhor entendimento 

das matérias em apreço e facilitem a análise e discussão dos documentos, 

tendo em vista a sua consequente aprovação. 

Assim, os nossos objetivos, em traços gerais serão os seguintes: 

 1 Educação, Cultura e Desporto; 

 2 Ação Social, Juventude e Terceira Idade; 

 3 Turismo, Ambiente e Património; 

 4 Administração Autárquica; 

 5 Agricultura, Florestas e Pescas; 

 6 Zonas Balneares e de Lazer; 

 7 Rede Viária e Infra-estruturas. 
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OPÇÕES DO PLANO – 2018 
 

1.1 – Estabelecimentos de Ensino na Freguesia 

Vamos continuar a dar particular atenção a todo o funcionamento da 

Escola da Freguesia do Capelo (Escola EB/JI do Capelo e Praia do Norte) e 

apoiaremos os respetivos planos de atividades, como é habitual. 

No âmbito da política de delegação de competências do Município da 

Horta, iremos proceder às manutenções necessárias para o seu bom 

funcionamento, mas ao contrário dos outros anos, que tem sido só a Junta do 

Capelo a fazer, este ano iremos pressionar mais para que a Junta de 

Freguesia da Praia que também recebe para a Escola para colaborar nas 

reparações de avarias e danos que possam ocorrer em resultado do simples 

uso daquelas infra-estruturas, como: as roças mensais, parque infantil, 

muros, portão, vedação, pinturas, reparação de materiais elétricos, etc. 

Iremos também, em colaboração com a Junta de Freguesia da Praia 

manter o apoio financeiro na contratação da auxiliar por mais seis meses.  

Será, igualmente, dado o devido apoio às festas organizadas pela 

Escola: - Festa de Natal - Carnaval - Dia da Árvore - Dia Mundial da Criança - 

Encerramento do Ano Letivo - Outras iniciativas de interesse geral. 

Continuaremos a disponibilizar a viatura de 9 lugares para o 

transporte escolar e para as visitas de estudo. 

!3

Programa 1 – Educação, Cultura e Desporto



1

!  
JUNTA DE FREGUESIA DO CAPELO

1.2 – Património Baleeiro do Capelo 

Iremos como nos últimos anos dinamizar a utilização dos nossos 

botes, o “São José” e o “Capelinhos”, para atividades desportivas e 

recreativas, participar nas doze regatas no Faial e Pico e participar em 

passeios com visitantes de várias nacionalidades. 

Além disso, estas embarcações, serão utilizadas semanalmente, de 

Maio a Setembro, para a realização de treinos das tripulações desta 

localidade interessadas na prática competitiva ou para o simples contacto 

com o mar daqueles que para tal sintam apetência. Esta atividade será 

promovida, tal como aconteceu nos últimos anos, em colaboração com o 

Clube Naval da Horta e no âmbito da “Secção de Botes Baleeiros da ilha do 

Faial”. 

“A freguesia do Capelo, Faial, orgulha-se de ter tido uma estação 
baleeira no porto do Comprido que, por dezenas de anos, foi o local de 

trabalho de inúmeros baleeiros das ilhas do Faial e do Pico durante a 

Primavera e o Verão.  

Esse porto ficou inutilizado com a erupção do Vulcão dos 

Capelinhos em 1957/1958. Após isso, o porto do Varadouro, Capelo, 
acolheu por mais de uma dezena de anos botes baleeiros do Faial que 

continuaram a trabalhar, apesar da emigração massiva que atingiu a 

freguesia e a ilha após 1959.  

Estes fatos históricos fazem com que a memória da baleação, o 

culto do bote baleeiro, o gosto de guardar essa memória e a vontade de 
utilizar o património marítimo que essa actividade gerou seja muito forte 

nesta freguesia.” 

O número de mulheres, homens e jovens que utiliza com regularidade 

os nossos dois botes ultrapassa as três dezenas de pessoas.  

A Junta de Freguesia do Capelo realiza por ano duas regatas na 
freguesia das oito existentes no Faial, a de SantaAna que foi introduzida  
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em 2012 depois de inaugurada a Casa dos Botes no Comprido e a 

regata do Varadouro que se realiza na Festa do Varadouro. 

1.3 - Projeto “Faial Ilha de Tradições” 

Como tem vindo a acontecer, pretende-se implementar em 

colaboração com a Câmara Municipal da Horta e as diversas instituições da 

freguesia o Projeto “Faial Ilha de Tradições”. É de salientar que a freguesia 

do Capelo é das freguesia que tem mais participantes a nível de ilha.  

1.4 – Festas do Varadouro 

Cada ano que passa a Festa do Varadouro torna-se num encargo 

muito grande para a junta de freguesia, mesmo com os grandes cortes que  

a festa tem sofrido ultrapassa todos os anos o orçamento previsto, 

estrangulando assim capacidade financeira da junta. Mesmo assim, em 2019 

continuaremos a apostar na inovação da festividade, na melhoria dos grupos 

musicais e artistas presentes, na promoção e dinamização das atividades 

religiosas, lúdicas e desportivas associadas ao evento. 

1.5 – Organismos da Freguesia 

A Junta de Freguesia do Capelo pretende desenvolver uma política de 

entendimento e colaboração com todos os organismos da Freguesia. 

Entre as entidades com colaboração prevista para 2019 encontram-se 

os três Impérios, Igreja Paroquial, Associação de Amigos do Farol dos 

Capelinhos, Associação Hípica Faialense, Casa do Povo do Capelo, 

Associação da Ermida de Nossa Senhora da Saúde do Varadouro. 

Em conjunto com a Casa do Povo do Capelo manteremos, por outro 

lado, a aposta no excelente trabalho promovido pelas Ludotecas Fixa e 

Itinerante. 
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1.6 – Outras Atividades Desportivas e Culturais 

Como tem vindo a ocorrer nos anos anteriores pretendemos participar 

na Marcha da Semana do Mar, no Projeto “Um Vulcão de Esperança” e no 

Projeto “Concelho Ativo e Solidário”. 

 

2.1 – Apoio a Famílias Carenciadas 

Considerando a fragilidade do tecido económico e social da Freguesia 

e as situações de carência económica verificadas, estaremos sempre em 

total consonância com o Divisão de Ação Social da Horta para fazer o 

acompanhamento dos mais diferentes processos de apoio a famílias 

carenciada. 

2.2 – Apoio aos Jovens 

Estimular a participação dos jovens nas férias desportivas como 

animadores, uma forma útil de ocuparem os seus tempos livres na época do 

Verão. 

Continuaremos a dar apoio nos preenchimentos das candidaturas da 

OLTJ. 

2.3 – Apoio aos Idosos 

Vamos criar condições de apoio aos mais idosos, encaminhando para 

o Serviço de Ação Social os casos mais necessitados. Continuaremos a 

colaborar no Centro de Convívio  

de Idosos, possibilitando os intercâmbios e as visitas comunitárias, bem 

como a dar apoio à Festa de Natal do Idoso. 
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2.4 – Proteção Civil 

Sendo esta uma das áreas de incumbência legal das freguesias, a 

Junta manterá atenção a todas as situações que impliquem o acionamento 

dos serviços de proteção civil, sejam eles o municipal ou o regional. 

Esta autarquia prosseguirá, ao mesmo tempo, o bom relacionamento 

com a Associação Faialense de Bombeiros Voluntários e cooperará com esta 

instituição no combate a incêndios que surjam na área desta localidade, 

como aliás tem acontecido ao longo dos últimos anos. 

 

3.1 – Sensibilização Ambiental 

No âmbito da candidatura ao Projeto Ecofreguesias, ao longo deste 

ano vamos promover campanhas de sensibilização e educação ambiental na 

freguesia, com o objetivo de promover a limpeza, remoção e reciclagem dos 

resíduos. 

3.2 – Limpeza de Grotas e Ribeiras 

Vamos dar especial atenção à limpeza das grotas e ribeiras da 

freguesia a fim de evitar o amontoar de entulhos nos cursos de água e 

minimizar os impactos de um eventual transbordo da água. Para isso vamos 

propor à Secretaria Regional do Ambiente e do Mar a celebração de um 

protocolo de cooperação financeira. 

3.3 – Limpeza e manutenção do lixo na freguesia 

A Junta de Freguesia recolherá uma vez por mês os “monstros 

domésticos”.  
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Procederá à limpeza e reparação dos suportes de contentores de lixo, 

bem como um aumento do número de contentores distribuídos pela 

freguesia. Pretendemos colocar para já mais um ecoponto na freguesia junto 

ao Polivalente, e mais tarde um que servirá a população do Norte Pequeno. 

 

4.1 – Funcionamento da Junta de Freguesia 

Pretendemos manter o funcionamento da secretaria da Junta de 

Freguesia, garantindo desta forma um efetivo apoio a todos os Capelenses. 

 

5.1 – Campanhas de Desratização 

Vamos levar a cabo duas campanhas de desratização ao nível de toda 

a Freguesia com o apoio da população, prevendo-se uma em Abril/Maio e a 

outra em Outubro/Novembro e distribuiremos raticida a quem o solicitar 

dentro das disponibilidades existentes. 

5.2 – Tanques e Bebedouros  

Iremos fazer a manutenção dos tanques e bebedouros ao longo do 

ano, e construiremos novas infra-estruturas de apoio sempre que se mostre 

necessário. 
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5.3 – Caminhos Rurais 

Vamos conservar e manter os designados caminhos de penetração e 

de apoio à lavoura, regularizando o seu piso, abrindo sangradores e 

procedendo à regular limpeza de bermas, com o apoio da Câmara Municipal 

da Horta. 

5.4 – Pescas  
Promover a limpeza e manutenção dos equipamentos de apoio ao 

Porto do Varadouro, em colaboração com a Lotaçor. Assegurar a colocação 

de amarrações, durante o período de Verão no Porto do Varadouro. Apoio na 

manutenção do guincho no Porto do Varadouro. Iremos reparar os estragos 

provocados pela tempestade Diana 

 

6.1– Praia do Varadouro, Piscina do Varadouro e Porto do Comprido 

Valorização da Praia do Varadouro, criando condições para que seja 

assegurada a limpeza e manutenção do respetivo acesso. 

Junto das entidades competentes diligenciar para o aumento da 

piscina para as crianças e da zona de exposição solar, criando mais 

condições de segurança para os banhistas. 

No Comprido pretende-se embelezar as zonas de exposição solar 

aumentando-as também, pretendemos melhorar os acessos para as “poças” 

e criar mais condições de segurança. 

No ano de 2019, iremos levar água até ao comprido onde 

pretendemos colocar chuveiros e uma pequena barraca para muda de 

roupa. 
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Através da entidades competentes, iremos reparar os estragos 

provocados pela tempestade Diana no Varadouro e Comprido.  

6.2 – Fontes, Fontanários, Parques de Lazer e Miradouros 

Continuaremos a fazer a manutenção e melhoramento dos Parques de 

lazer da localidade, nomeadamente na Fonte dos Namorados, parque do 

Varadouro, do Poço da Maré e o Parque do Norte Pequeno, bem como os 

chafarizes, fontes e fontanários. 

Vamos também, proceder à manutenção dos miradouros existentes, 

conservando as mesas, caixotes do lixo e substituindo as placas de 

informação. 

Nos Parques infantis, iremos dar especial atenção ao Parque Infantil 

do Norte Pequeno. 

 

7.1 – Edifício Polivalente da Freguesia 

 Continuaremos a trabalhar na conservação do Edifício Polivalente da 

Freguesia, com pinturas e retificação de zonas que apresentam alguma 

degradação, nomeadamente as decorrentes das humidades persistentes nas 

paredes sem exposição solar. É nossa intenção, colocar cimento à volta dos 

hexágonos em frente ao edifício, para se minimizar a humidade ali existente. 

7.2 – Caminhos Municipais 

Tendo em conta que o Capelo é a maior freguesia da ilha do Faial, 

com cerca de 27 Km2 de área total, é servida por muitas estradas, ruas, 

canadas e caminhos, nos quais existe a necessidade de se fazer roças 

regulares, corte de árvores, queima de bermas, manutenção do piso, 

abertura de sangradores e limpezas de valetas, ao longo de todo ano. 
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Para além destes trabalhos regulares é intenção da Junta de 

Freguesia ter particular atenção com as pequenas asfaltagens, dando 

seguimento à política seguida nos últimos anos de retificação e remendagens 

de situações resultantes da degradação decorrente da normal utilização dos 

pisos ou resultante de danos provocados pelas intempéries, bem como os 

casos de retificação de delimitações da via pública ou de criação de novas 

zonas de estacionamento, por via da realização de obras particulares. 

7.3 - Estradas Regionais 

Nesta área continuaremos com a política de embelezamento de 

estradas regionais, prosseguida nos últimos anos, através da manutenção 

dos muros em pedra e com a plantação de árvores, arbustos e flores. 

Este ano vamos diligenciar para que seja resolvido situações de 

curvas perigosas na freguesia. 

 7.4 – Abrigos de passageiros 

 Este últimos ano procedemos à manutenção dos abrigos de 

passageiros, nomeadamente, lavagem, substituição de telhas e possível 

pintura, por isso para 2019 pretendemos colocar o nosso brasão na paragens 

com o mapa da freguesia e diversa informação não só da freguesia mas 

também da ilha, uma das propostas do ano passado que não foi possível 

concretizar. 

7.5 – Eletrificação da zona dos Biscoitos 

Diligenciar juntos das entidades competentes, para a possível 

eletrificação desta zona. 
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7.6 – Habitação Degradada 

No seguimento da política de resolução de situações de habitação 

degradada, continuaremos a organizar os processos e encaminhar os 

cidadãos para os programas específicos de apoio da Câmara Municipal da 

Horta e da Secretaria Regional de Habitação. É também intenção desta 

autarquia divulgar junto da população as regras de tais programas, através 

de material de esclarecimento apropriado. 
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