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MenSaGeM

É com enorme satisfação que, na qualidade de Presidente da Junta de Fregue-
sia da Feteira, vejo surgir a obra “Freguesia do Divino Espírito Santo da Feteira” 
que pretende ser um grande contributo para a história da nossa freguesia (para o 
resgate histórico).

Esta é uma meta alcançada pelo executivo, que tenho a honra de presidir, 
composto por mim e pelos meus colegas Rui Manuel de Melo Bulcão Castro - 
Secretário da Junta de Freguesia e Hélio Paulo Soares dos Santos - Tesoureiro da 
Junta de Freguesia.

Para a concretização desta obra foi necessário apoio financeiro através de can-
didatura efetuada a fundos da Comunidade Europeia, via PRORURAL e verbas da 
própria Junta de Freguesia.

Ao Doutor Carlos Lobão, que aceitou o nosso convite para pesquisar, elaborar 
e apresentar este livro, manifestamos o nosso agradecimento e reconhecimento 
pelo trabalho que desenvolveu e pela qualidade apresentada. A Freguesia da Feteira 
fica-lhe eternamente grata!

Agradecemos também a todas as entidades, instituições e empresas assim como 
a muitos particulares que colaboraram, cedendo informações e fotos.

Obrigado pelo vosso apoio e dedicação à causa Feteirense!

Feteira, agosto de 2017

O Presidente da Junta de Freguesia da Feteira

Eduardo Humberto Silveira Pereira
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a propóSiTo...

“Se quem conta contos vai aumentando pontos, quem se mete nas malhas da história 
antiga, vai-se enredando tanto que acaba por dificilmente sair dela”1. 

“O homem inculto, embora curioso, é como um ser ferido de amnésia: não sabe de onde 
vem nem para onde vai2”.
 
“Há quem busque o saber pelo saber: é uma torpe curiosidade.Há quem busque o saber 
para se exibir: é uma torpe vaidade. Há quem busque o saber para vendê-lo: é um torpe 
tráfico. Mas há quem busque o saber para edificar, e isto é caridade. E há quem busque o 
saber para se edificar, e isto é prudência”, São Bernardo de Claraval (1090-1153).

Nós, açorianos, vivemos em ilhas. Para muitos pode-se considerar um sentimento de claus-
trofobia, de isolamento do mundo, de mar por todos os lados, no entanto, nunca perdemos tempo 
a pensar no assunto. Estamos demasiado preenchidos com o que gostamos de fazer: ensinar e 
divulgar a história da nossa ilha e dos Açores. Adiantamos, esta é a nossa realidade. E termos 
consciência dela é o melhor caminho para afirmação do nosso caráter insular.

Se o Faial é a minha concha, usando a terminologia de Nemésio para significar ilha, o que-
rido doce vale dos Flamengos, foi o ninho florido onde nascemos, na expressão da poetisa nossa 
conterrânea Maria Alice Goulart, o ponto de partida das nossas vivências, para outros lugares. 

Contudo, a ilha continua, e continuará, sempre, a ser a minha terra. Repare-se, cá estamos. 
Não somos prisioneiros da ilha, pois quantas pessoas em continentes, em cidades apelati-

vas vivem em autênticas ilhas. Isto é, muitas vezes desconhecem o nome das ruas e dos bairros 
vizinhos, porque pouco saem dos seus circuitos habituais, do seu roteiro, tanto pessoal como 
profissional. Vivem prisioneiras em ilhas mais pequenas do que estes rochedos atlânticos que 
designamos por Açores. 

Por isso, pretendemos com este livro, cuja história está para lá dos limites da própria fre-
guesia, falar da história e de “estórias” da Freguesia do Divino Espírito Santo da Feteira, de uma 
verdade relativa, de um tempo e de uma vivência em toda a sua complexa diversidade, mas que 
seja, sim, uma História que se quer, compreensiva, rigorosa na sua metodologia, interrogativa 
mais do que explicativa e alheia a qualquer tipo de “missão”.

Este livro não surgiu por acaso. Resultou, antes, de dois fatores que, conjugados, se com-
plementam de forma positiva. O convite que nos foi feito pelo senhor presidente da Junta de 
Freguesia da Feteira, Eduardo Pereira, e a certeza de que a história não é nem deve ser entendida 
como um exercício de relações públicas, arte de elogiar ou de condenar defuntos. Mas antes um 
esforço para compreender os outros, nas suas especificidades, nas suas diferenças. Vê-los como 

    1 Daniel de Sá [1944 -2013], Crónica do despovoamento das ilhas, Lisboa, Salamandra, 1995, p. 71.
    2 Apud Raul Rodrigues Gomes, Introdução ao Pensamento Histórico, Lisboa, Livros Horizontes, 1988, p. 7.
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pessoas do tempo em que viveram. Por conseguinte, se somos é porque fomos. O que significa, 
no fundo, que qualquer comunidade tem direito à sua história. Por outras palavras, ao demonstrar 
que o grupo existe significa que este tem de viver o seu tempo e que está dependente da memória. 
Na verdade, recordar o passado coletivo é lutar contra a morte. Se é certo que todos morremos, 
não é menos certo que o grupo permanece. 

No fundo, ninguém tem dúvidas em afirmar que a História está na moda. De facto, explodiu, 
multiplicou-se. No decurso das últimas duas décadas, foram muitas as iniciativas de reconsti-
tuição de uma memória histórica. Nunca o trabalho dos historiadores assumiu tal diversidade. 
Este desenvolvimento beneficiou da tecnologia da informação e da expansão do ensino superior.

Basta estar atento ao grande número de lançamento de livros, da realização de comemora-
ções, de colóquios, de congressos, da emissão de séries televisivas. São o testemunho de que a 
história está bem “viva”. De que a História é uma coisa boa e bonita, que está em toda a parte, 
que não deixa mais ou menos de fascinar, que “é a mestra da vida”, o que permite refutar uma 
velha máxima que tem muitos adeptos: os homens da História confrontam-se e tratam de um 
passado que não serve para nada. Tratam apenas de mortos. Ou seja, repetindo a história não 
serve para nada. Os historiadores são desnecessários. Certamente que não gostam de História 
ou que simplesmente a desconhecem.

Estou certo de que este FREGUESIA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DA FETEIRA contém 
falhas, interpretações muito pessoais e, portanto, alguns erros. Mas sabemos que cada época e 
cada historiador constroem mentalmente a sua representação do passado e que qualquer livro se 
apresenta como um “work in progress” sempre suscetível, passível de revisões – melhoramentos, 
correções e aprofundamentos –, tanto em função da restante documentação ainda a estudar, como 
de novos modelos de análise que possam surgir. Por isso, se o leitor seguir com atenção o que 
aqui se escreve, apenas pedimos benevolência quando lerem esta história.

A documentação consultada e o diálogo com a documentação ensinou-nos a conhecer me-
lhor a Feteira e os feteirenses, como ela foi e como ela é. Assim, ao conhecer a Feteira, percebo 
e conheço melhor a história da ilha do Faial e dos Açores.

O que aqui deixamos escrito e ilustrado não teria sido possível sem a generosidade de várias 
pessoas, com destaque para Rui Castro, Hélio Santos, Herberto Dart, Maria Clementina da Silva, 
Zélia Dutra, Manuel José dos Santos, André Abreu, Lisandro Caldeira, José Fialho, José Garcia, 
João Maciel, Filipe Garcia, Manuel José Lemos, padre Paulo Silva, Doutor Sérgio Resendes, 
Eng. José Davide Feijão, Dr. José Elmiro Rocha, Dr. Luís Sousa, Dr.ª Ana Maria Guerra, Dr. 
Luís San-Bento, Biblioteca Pública e Arquivo João José da Graça e Foto Jovial. A todos o nosso 
público agradecimento, extensivo ao Senhor presidente da Junta de freguesia da Feteira, Eduardo 
Pereira, pela convite e pela confiança que depositou em nós.

Finalmente, à Dra. Ilídia Quadrado pelas sugestões e correções relativas ao texto deste livro.

Freguesia de Nossa Senhora da Angústias

Em dia da mãe, 7 de maio de 2017

Carlos Lobão
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1. o carácTer da GeoGraFia

Gravura.1:.Maria.Regina.Naia.

Letra

Gravura.2:.Manuel.Garcia.Duarte.

Música

 1

    1 Naturais da Feteira.
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1.1. aSSiM Se chaMa…o TopóniMo FeTeira

“Feteira: aldeia grande, situada em terreno pouco íngreme, a oeste da cidade, começa à 
beira-mar e finaliza no interior com o nome de Granja. A sua paróquia é de invocação 
do Espírito Santo, com vigário, cura e tesoureiro. Os seus habitantes cultivam muitos 
cereais, criam gados e frequentam a pesca. O pastel fez a sua antiga riqueza”2.

“A Feteira é uma das mais importantes povoações da ilha do Faial, e embora se não possa 
precisar a época da sua fundação sabe-se, não obstante, ser anterior ao ano de 1568 […]. 
/ Demora a Feteira 5 500 metros ao sul da cidade da Horta, estando assente numa grande 
planície, com ubérrimas terras lavradias bem soalheiras e valentes, destinadas quase 
exclusivamente ao cultivo do trigo e do milho, sendo o pão fabricado com este último 
cereal o que usa, nas suas refeições, o povo faialense”3.

“Sigo pela estrada, quase sempre à beira-mar, que dá a volta à ilha. No automóvel tudo 
desfila como no cinema: - Feteira e o seu branco campanário, as tamargueiras à beira do 
caminho, os campos de milho entre canaviais”4.

    2  João Soares Albergaria, “Corografia Açórica ou descrição física, política e histórica dos Açores [1822]”, in Mário Viana [coord.], História a Ilha 
do Faial. Das Origens a 1833, I vol., Horta, Câmara Municipal da Horta, 2008, p. 239 [235-245].

    3 Ernesto Rebelo, “A Coroa dos Pescadores [1890]”, in Carlos Lobão [org,], Às Lapas. Contos e Narrativas Faialenses. Antologia, Horta, Centro de 
Estudos e Cultura da Câmara Municipal da Horta, 1988, p. 32 [32-35].

    4 Raul Brandão, Ilhas Desconhecidas, Lisboa, Perspectivas & Realidades, s/d, p. 61.

Gravura.3:.Ilha.do.Faial.-.freguesias Gravura.4:.Mapa.da.Feteira
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..Gravura.5:.Vista.da.Feteira.de.Baixo.em.finais.do.século.XIX

Gravura.6:.Vista.da.Feteira.de.Baixo



Gravura.7:.Vista.aérea.da.Feteira.de.Baixo

Gravura.8:.Feteira.de.Cima

Gravura.9:.Panorâmica.da.Feteira.de.Cima
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Se a ilha do Faial “tomou o nome que nela havia”, usando a expressão de Frutuoso, o 
mesmo se pode aplicar à freguesia da Feteira, isto é, o topónimo deriva do que tinha à altura do 
povoamento, um local onde existiam Fetos – alusão à flora local –, e consagrados no brasão da 
freguesia, como se pode ver na gravura 85. 

Gravura.10:.Brasão.da.Freguesia.da.Feteira

Todavia, verificamos que este apresenta ainda mais três símbolos que consagram e indivi-
dualizam a história da freguesia:

- Uma coroa do Divino Espírito Santo. Representa o orago da freguesia, 
festejado, no presente, em sete impérios disseminados por diferentes zonas 
da freguesia, e assim consagrado no cancioneiro faialense: “Senhora Santa 
Catarina / Mora em Castelo Branco; / Mais abaixo, na Feteira, / O Divino 
Espírito Santo”6. 

- Uma estrela de cinco pontas com uma rosa azul. Simboliza a titular 
Nossa Senhora de Lourdes, cuja festa remonta ao longínquo ano de 1883.

- As burelas ondadas. Evidenciam o carácter litorâneo da freguesia 
junto ao mar, e a importância que a pesca teve, em tempos, na vida de muitas 
famílias, em particular da Zona Baixa7. 

    5 Apresentados a 25 de abril de 2007. Neste dia a Junta de Freguesia, presidida por Eduardo Pereira, homenageou, com a Medalha de Ouro, os antigos 
presidente da edilidade eleitos na sequência da revolução de abril de 1974: Manuel Jorge Vargas Garcia, Manuel Adalberto Silva, Manuel Urbano 
Silva, Norberto Manuel Vargas, Nisa Lopes, Eugénio Brandão de Carvalho, Luciano Naia, José Aberto Fialho e Luís Alberto de Faria Vieira.  
Foi ainda homenageado, o então presidente da Assembleia Municipal Jorge Gonçalves.

    6 Ou “Senhora Santa Catarina / Mora em Castelo Branco; / Também mais abaixo mora / O Divino Espírito Santo”, Júlio Andrade, “Cancioneiro  
da Ilha do Faial”, Boletim do Núcleo Cultural da Horta, Horta, Núcleo Cultural, vol. 3, 1964, dezembro (3), p. 452 [415-452].

    7 “Junta de Freguesia da Feteira. Edital. Brasão, Bandeira e Selo”, PORTUGAL, Diário da República, 2006, julho 26 (143, Parte Especial), 
fls. 12 927-12 928.
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Gravura.11:.Sessão.solene.de.apresentação.dos.símbolos.heráldicos Gravura.12:.Selo

Gravura.13:.Bandeira
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1.2. UMa paiSaGeM: onde o Mar e a Terra Se beijaM

Qualquer descrição da Feteira terá de começar pela relação entre o Mar e a Terra. Só depois 
é que surgem os Homens. Desta aliança entre a água, a terra e os homens é que vai nascer a 
freguesia da Feteira.

A freguesia da Feteira, uma das mais antigas do concelho da Horta, com uma área de 14 km2, 
localiza-se na costa sul da ilha do Faial, numa planície à beira-mar, elevando-se gradualmente 
para o interior, confina a leste com a freguesia das Angústias, a nordeste e norte com a dos Fla-
mengos, a oeste com a de Castelo Branco e a sul com o oceano Atlântico:

“Do ponto de vista geográfico. Ocupa parte das vertentes sul e sudeste do maciço da 
Caldeira, da ilha do Faial. A topografia é pouco variada; a vertente é mais declivosa na 
parte superior, acima dos 300 m de altitude, e largamente convexa na parte inferior, onde 
se concentram as povoações e as vias de comunicação. Apenas os picos da Granja, com 
309 e 229 m de altitude, se salientam, na parte oriental da freguesia. A rede hidrográfica 
da ribeira da Granja e seus afluentes (ribeiras de S. Pedro e do Farrobim) drena toda a 
freguesia. A costa é formada por arribas basálticas sub-verticais, entre 10 e 20 m de altura 
(61 m em Rocha Alta), interrompidas na foz da ribeira da Granja, em Porto da Feteira, 
onde se acumulou um calhau”8.

Descreve-nos Silveira de Macedo que qualquer caminhante indo em direção ao oeste por 
“uma bela estrada” litoral, ao longo de uma costa “rasa”9 se depara com a “rica e extensa” fre-
guesia da Feteira. Note-se que o historiador faialense, desde logo, destaca a fertilidade dos seus 
terrenos, quando salienta que era uma das freguesias da ilha do Faial “mais fértil em milho”10. Por 
seu turno, Ana Adelina da Costa Nunes refere que os seus campos como os “mais cerealíferos 
de todo o Faial”11. Este assunto será depois retomado.

No mesmo sentido, se expressa Ernesto Rebelo, quando em 1890, afirma não só que a fre-
guesia se localiza a cerca de cinco quilómetros e meio a oeste da cidade da Horta, como se se 
situa “numa grande planície, com ubérrimas terras lavradias bem soalheiras e valentes, quase 
destinadas ao cultivo do trigo e do milho”12. Corrobora, assim, o que escrevera em 1871, Silveira 
de Macedo quando afirma: “Continuando então por uma bela estrada que vem desde a cidade na 
direção de oeste […], está a rica e extensa freguesia da Feteira a mais fértil em milho”13.

O seu carácter litorâneo, “na dependência direta e indireta da ação do mar”14, trouxe-lhe os 
piratas e os corsários, outrora muito frequentes nos mares das ilhas, que estiveram na origem 

    8 M. Eugénia S. de Albergaria Moreira, “Feteira”, Enciclopédia Açoriana. 
    9 Gaspar Frutuoso (c. de 1590), “Saudades da Terra”, in Mário Viana [coord.], História da Ilha do Faial. Das Origens a 1833, I vol., Horta, Câmara 

Municipal da Horta, 2008, p. 58 [49-67].
  10 António Lourenço da Silveira Macedo, História das Quatro Ilhas Que Formam o Distrito da Horta, vol. III, Edição fac-similada da edição de 1871, 

Angra do Heroísmo, Secretaria Regional da Educação e Cultura/Direção Regional d Cultura, 1981, p. 50.
  11 Ana Adelina Bettencourt da Costa Nunes, “O Faial como belo centro de Turismo”, Livro do Primeiro Congresso Açoriano que se reuniu em Lisboa 

de 8 a 15 de maio de 1938, Lisboa, Casa dos Açores, 1940, p. 535 [533-536].
  12 Ernesto Rebelo, “A Coroa dos Pescadores [1890]”, já cit., in Carlos Lobão [org.], Às Lapas. […], p. 32 [32-35].
  13 António Lourenço da Silveira Macedo, História das Quatro […], vol. III, já cit., p. 50.
  14 Ana Ramos-Pereira, “Sistemas Litorais: Dinâmicas e Ordenamento”, Finisterrra, vol. XLIII, 2008 (86), pp. 5-29.
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da construção de fortes e redutos ao longo da costa15, mas também a pesca, com a construção 
de um pequeno porto16, a emigração – clandestina ou de salto –,  o contrabando17 e, na zona da 
Lajinha, o gosto pela veraneio, ou como se pode ler na imprensa faialense, “a presente estação” 
ou “esta estação calmosa”18. Esta situação permite-nos afirmar que este gosto pelo veraneio era 
notícia tanto dos semanários como dos diários faialenses.

Deste modo, se o clima açoriano é ditado sobretudo pela localização geográfica das ilhas, 
a freguesia da Feteira sem grandes abrigos naturais, também tem conhecido, ao longo da sua 
história, violentas tempestades – ventos fortes, chuvas torrenciais e maresias – que, por vezes, 
se fizeram (fazem) em sentir no inverno, mas que também podem ocorrer em finais do verão e 
no outono. 

  15 Em 1710, verificamos que existiam na Feteira as seguintes fortificações: o forte de S. Pedro na boca da ribeira; o de Santa Luzia ao pé da Rocha; 
o do Espírito Santo na Lajinha; e o Novo na Ponta Furada. Sobre o assunto, veja-se Francisco Xavier Machado, "Revista aos Fortes das Ilhas do 
Faial e Pico", Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira, vol. LVI, Angra do Heroísmo, Instituto Histórico da Ilha Terceira, 1998. Estes fortes 
desapareceram devido à ação do tempo e do mar e à incúria dos homens.

  16 “Tem porto de mar unicamente para pequenas embarcações de boca aberta, o qual é suscetível de ser melhorado”, como se pode ler em António José 
Vieira Santa Rita [governador civil], Relatório do Governo Civil do distrito Administrativo da Horta [1866], 1867, p. 15 (policopiado).

  17 “Na noite de 25 de setembro último, no porto da Feteira, querendo a canoa da fiscalização passar uma busca a uma lancha, de que é mestre Inácio 
Vieira, foi a respetiva tripulação insultada e ameaçada pelo referido Vieira. A busca fez-se todavia, encontrando-se na embarcação um barril com 
petróleo achado no alto mar. Instaurado processo”, “Correio da Semana”, O Açoriano, 1890, outubro 5 (34), p. 3.

  18 “Com a sua Exma. família, está veraneando na Feteira o Sr. Jacinto Alexandre da Silva, proprietário da ourivesaria do Largo da Matriz”, O Fayal, 
1908, agosto 26 (35), p. 3.
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No caso do vento, uma constante do clima açoriano, este tem sido responsável pela destrui-
ção completa de campos de milho e de trigo, de tremoços e de batatais e de outras sementeiras, 
deixando os lavradores, regra geral, numa lamentável situação19, cujo desânimo levava-os a 
afirmar que “este ano não haveria trigo, para pagar as rendas e foros”20. Nestas circunstâncias, é 
frequente ler-se na imprensa faialense: “Sobre estas ilhas continua a pairar um forte temporal, 
prejudicando muitíssimo as culturas”21. Igualmente no cancioneiro açoriano: “ O vento voltou 
ao norte, / Até faias arrancou; / Depois da perca já feita, / O vento norte abrandou”22. Porque, 
como diz o nosso povo, oxalá que o vento não venha fazer das suas, ou seja, “nós semeamos e 
o vento e chuva dão cabo de tudo!”

Por isso, o vento era e é um dos flagelos mais temíveis, não só pelos impedimentos que 
origina (va) à livre circulação entre as ilhas, como ainda pelas depredações a que sujeita as cul-
turas, como mais à frente ser referirá.

Repare-se que a este juntam-se outros dois inimigos dos lavradores: “a chuva fora de ho-
ras” ou a sua ausência e os nevoeiros, o que levaria o correspondente da freguesia a afirmar,  
em 1888: 

“Até que enfim, reapareceram os belos dias que tanto se desejavam, porque o persistente 
nevoeiro e chuva que caiu em dias da semana passada, causou bastante desânimo nos 
lavradores, a ponto de dizerem que este ano não haveria trigo, para pagar as rendas e 
foros. / Efetivamente, os trigos sofreram bastante avaria, notando-se em vários lugares o 
quererem grelar. / Felizmente os dias vão correndo melhores, e se não houver alterações 
brevemente principiarão as ceifas e debulhas, trabalhos estes os mais alegres e divertidos 
dos nossos camponeses”23.

A freguesia é constituída por duas zonas: a alta e a baixa designadas respetivamente Feteira 
de Cima24 e Feteira de Baixo25. É atravessada pelas ribeiras da Fonte do Rego, Granja e de S. 
Pedro, que depois se unem na zona Baixa da freguesia. Ao longo do seu curso existem cinco 
pontes: S. Pedro – duas –, Poceirão – 192926 –, Rua da Igreja – 1852 – e Ponte Nova. Natural-
mente, que estas ribeiras foram fundamentais para a sobrevivência quer das populações quer  
dos gados.

  19 O Telégrafo, 1942, dezembro 14 (12 966), p. 1.
  20 “Freguesias Rurais [Feteira, julho 10 de 1888]”, O Faialense, 1888, julho 15 (51), p. 3.
  21 “Noticiário”, O Telégrafo, 1916, dezembro 15 (6 794), p. 2.
  22 Armando Cortes-Rodrigues, Cancioneiro Geral dos Açores, 2 vol., Angra do Heroísmo, Secretaria Regional da Educação e Cultura/Direção Regional 

dos Assuntos Culturais, 1982, p. 364.
  23 O Faialense, 1888, julho 15 (51), p. 3. Sobre o assunto, veja-se “Freguesias Rurais. Feteira. Julho 18 de 1888”, Ibidem, 1888, julho 22 (52), p. 3.
  24 Composta pelos lugares das Courelas, Lameiro Grande, Portela, Granja, Amoreirinhas, mais conhecida pela Banda da Ribeira, Rua Maria Leonarda, 

ou apenas Leonarda, Grotas, Atalaia, Fonte do Rego, Cimo de S. Pedro, Farrobim do Norte e Farrobim do Sul.
  25 Composta pelos lugares da Lajinha, Quinhões, Rua e Canada da Igreja, Algar, Granja, Rua da Travessa de S. Pedro, Pedregulho, Canada do Porto, 

Canadinhas e Variante, Ponta Furada. Sobre o assunto, veja-se José Rodrigues Ribeiro, Dicionário Corográfico dos Açores, Angra do Heroísmo, 
SREC/DRAC, 1979, pp. 124-125. No lugar dos Quinhões existia, em 1886, uma pedreira de José Silveira Duarte, cuja pedra era usada para cons-
trução.

  26  “De Semana a Semana na Cidade e no Campo [Pela Feteira]”, A Boa Nova, 1930, fevereiro 23 (5), p. 4: “Brevemente recomeçam os trabalhos de 
construção da nova estrada que liga do sítio das Grotas ao Pedregulho, estando já completa a ponte do Poceirão, próxima da Atalaia, melhoramento 
de grande valor para esta freguesia”.
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O tipo de habitação construída – casa rural – na freguesia da Feteira, comum a todas as 
freguesias rurais, pode dividir-se em dois tipos: ”o da casa de cozinha encostada e o da casa 
linear”27, sendo esta, no entanto, a tipologia mais frequente.

Destacam-se ainda junto ao litoral, o miradouro da Lajinha, a Ponta Furada, a baía da Feteira, 
o Ilhéu da Torrinha e a Poça da Rainha28.

Logo, como em outras localidades dos Açores, a configuração do espaço e a composição 
dos terrenos determinaram a história da freguesia, indo desde a atividade piscatória à existência 
de terras aráveis e férteis, propícias à cerealicultura, ao milho, à criação de gado, à produção de 
batata-doce e branca – inglesa – e de banana.

Tal permite acreditar que esta diversidade do meio ambiente desde logo propiciou um 
“modelo económico agro-pastoril variado”, assente na produção de pão, carne e laticínios. Efe-
tivamente, o espaço geográfico – entendido como o espaço em constante tranformação pela ação 
do homem – possui um caráter histórico. Ou seja, notemos que é uma ideia que nos parece de 

  27 Pode ser casa linear simples ou térrea, casa linear com falsa (Amoreirinhas e Fonte do Rego), casa linear de dois pisos e com um dos pisos com 
cozinha perpendicular em L. Sobre o assunto veja-se Wilhelm Giese, “A casa rural da ilha do Faial”, Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira, 
Angra do Heroísmo, Instituto Histórico, 1958 (16), pp. 214-223; AA. VV., Arquitetura Popular dos Açores, [Lisboa], Ordem dos Arquitetos, 2000, 
pp. 443-456.

  28 Não sabemos a razão de tal nome. No entanto, em 1901, no terceiro dia da visita dos Reis de Portugal à ilha do Faial, estes após terem assistido 
a uma missa na igreja Matriz, partiram de seguida para a freguesia do Capelo. Ao passarem pela Feteira, o professor oficial apareceu ao caminho 
com um elegante número de crianças conduzindo Flores, fazendo ali distribuir profusamente uma poesia da sua lavra. Aguardava nesta freguesia 
a passagem do cortejo a Lira Angustiense”, “Os reis de Portugal nesta ilha”, O Telégrafo, 1901, julho 2 (2 281), p. 2; “Na freguesia da Feteira um 
lindo arco, além de outros, estava levantado junto à escola oficial, não faltando bandeiras, flores e verduras na travessia até ao Capelo”, “Os reis de 
Portugal nesta ilha [O passeio ao Capelo]”, O Telégrafo, 1901, julho 6 (2 285), p. 1. Será a denominação resultante de situação descrita?
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extrema importância porque é capaz de contar a história e as características da maneira como o  
homem agiu sobre o meio em que viveu e que vive. 

Finalmente, a sua localização geográfica explica que, em 1945, tanto a Câmara da Horta 
como a Junta Geral pretendiam que se construísse na zona dos Quinhões um aeródromo. Registe-
se que no documento que estamos seguindo, se refere que o “diretor da Aeronáutica Civil tomou 
conhecimento da pretensão e prometeu resolvê-la decidindo que no sítio indicado fosse construída 
uma pista de cerca de 1000 metros”29. Esta seria, no entanto, construída na freguesia vizinha de 
Castelo Branco, inaugurada a 24 de agosto de 1971. Fica o registo.

1.3. caTáSTroFeS naTUraiS - cicloneS e SiSMoS 
- a lUTa conTra aS adverSidadeS

“O vento voltou ao norte, / Até faias arrancou; / Depois da perca já feita, / O vento norte 
abrandou //”30.

“Ontem [27], caiu sobre esta ilha, um verdeiro temporal. […]. Na freguesia da Feteira 
também se verificou grandes prejuízos”31.

Sismos (muitas vezes sob a designação de “grande terramoto”, “cataclismo”, “grande ca-
tástrofe”), ciclones (palavra usada para designar “temporais violentos”, “terrível furacão”, “o 

  29 BPARJJG, Obras a realizar [1945]. “No Faial, afirmou o Sr. Ten. [Humberto] Delgado, vai ser construído o Campo de Aviação dos Quinhões, freguesia 
da Feteira, a fim de estabelecer com bimotores a ligação permanente com o Campo dos Açores (Santa Maria ou Lajes, na Terceira), campo este donde 
se fará a ligação permanente com Lisboa, por quadrimotores”, “Campo de Aviação no Faial”, Correio da Horta, 1945, julho 23 (3 935), p. 1.

  30 Armando Cortes-Rodrigues, Cancioneiro Geral dos Açores, já cit., p. 364.
  31 Cf. Correio da Horta, 1952, fevereiro 28 (5 877), p. 1.
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grande temporal”, “ondas alterosas” e “abundantes chuvas”) e estiagens constituem um conjunto 
de intempéries com elevada ressonância na história da ilha do Faial e do quotidiano dos seus 
habitantes e que a imprensa faialense e as fontes oficiais não só perpetuam como demonstram a 
sua singularidade, constituindo, por isso, um elucidativo testemunho.

Todavia, poderemos mesmo dizer que as populações, apesar do medo ocasionado pelos 
sismos, têm ou apontam como maior “inimigo” o vento. Este temível flagelo deixa atrás de si 
um rasto de impotência, de miséria e de fome. A devastação dos campos era, regra geral, o sinal 
de mais uma crise de subsistência.

Dentro desta lógica situam-se uma série de crises sísmicas, vendavais e ciclones e estiagens 
que também afetaram a freguesia da Feteira. 

Note-se que não nos cabe aqui analisar as consequências globais desses fenómenos naturais. 
Importa, no entanto, registar as suas incidências na freguesia da Feteira. Se nos casos abordados, 
nos detivermos numa longa descrição é porque entendemos que encerra elementos de singular 
importância para o entendimento do contexto quotidiano das populações nas épocas a que os 
acontecimentos dizem respeito.

1.3.1. ciclones

o ciclone de 1893

Na madrugada de 28 de agosto de 1893, os faialenses forma surpreendidos por um temeroso 
ciclone que se abateu sobre a ilha. De facto, a devastação e os prejuízos causados foram tantos, 
que a memória dos faialenses considerava-o como a maior e a mais espantosa tempestade, de 
vento e de mar, que alguma vez a ilha havia conhecido.

A imprensa faialense deixou-nos uma visão exata do acontecimento. É nesta conformidade 
que se há de entender os seus títulos - “Inundação – Navios e barcos perdidos – Casas destruídas 
– Campos devastados – Vítimas”32. No fundo, chamava a atenção dos seus leitores para o “enorme 
vendaval” que causara um sem número de prejuízos e desolação tanto na cidade como no mundo 
rural, em particular no lado norte da ilha, entre as freguesias da Praia do Norte e Ribeirinha, enquanto 
no lado sul, de acordo com uma informação do presidente da Câmara ao governador civil, referia-
se que se deveria considerar a freguesia da Feteira “talvez a mais sacrificada neste concelho”33.

  32 Veja-se “O Ciclone”, O Açoriano, 1893, setembro 3 (36), pp. 1-3; setembro 10 (37), pp. 1-2; setembro 17 (38), p. 1; outubro 1 (40), pp. 1-2; “Horta, 
2 de setembro [Ciclone]”, O Faialense, 1893, setembro 3 (49), pp. 1 e 3; setembro 10 (50), p. 1; setembro 17 (51), p. 1; Marcelino Lima, “Aniqui-
lamento”, O Telégrafo, 1893, setembro 5 (3), p. 1.

  33 BPARJJG, Câmara Municipal da Horta, “Ofício, de 29 de agosto de 1893, ao governador civil do distrito da Horta”; Idem, Administração do 
concelho da Horta, “Ofício, n.º 93, de 29 de agosto de 1893, ao governador civil do distrito da Horta”; “Notícias do Campo”, O Açoriano, 1893, 
outubro 1 (40), p. 3. “A Comissão de Socorros”, A Discussão, 1894, maio 20 (6), p. 1: “Há na Feteira 11 famílias desgraçadas, a quem o mar levou 
os casebres e todos os seus parcos haveres, e sejam esses de preferência contemplados com aquela quantia. A demora da entrega do dinheiro pode 
levar a comentários menos honrosos para as pessoas que estão na posse do dinheiro. Adianta-se que não se fizera a entrega do dinheiro por causa 
das eleições, uma vez que a sua distribuição antes das mesmas podia levar a que se dissesse que a câmara queria fazer política com aquele dinheiro. 
/ Mas passado um mês das mesmas, e os pobres da Feteira que são quanto a nós as verdadeiras vítimas aqui no Faial, porque perderam os seus case-
bres e todos os eus limitados haveres, e não nos consta ainda que recebessem a menor quantia, e dizem-nos mesmo que aquela verba será entregue 
à Comissão de Socorros para fazer dela uso e dar-lhe a mesma aplicação, que tem dado ao dinheiro que lhe tem sido enviado da capital, fazendo 
barcos de cabotagem a pessoas remediadas, e deixando na miséria as verdadeira vitimas do ciclone”.
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Depois de um primeiro contacto com a realidade, levado a cabo tanto pelo presidente da Câmara 
– António Pimentel da Silveira – como pelo administrador do concelho da Horta – José Cândido de 
Bettencourt Furtado –, a edilidade viria a reunir de forma extraordinária no dia 3034, com o objetivo 
de tomar as medidas necessárias de forma a minorar a situação de calamidade pública com que se 
confrontava, ao mesmo tempo que sancionava as medidas que tinham sido tomadas pelo presidente 
da Câmara para acudir às necessidades imediatas, no caso presente da freguesia da Feteira:

“[Na Feteira] entendi pois dever socorrer imediatamente as oitenta e cinco infelizes víti-
mas daquele desastre e que das suas habitações nem puderam trazer os pobres fatos que 
os cobriam e mesmo ainda o parco alimento que existia nas suas mesmas habitações, [...] 
distribuir um pão de trigo e 400 réis em dinheiro, a cada um daqueles infelizes, tomando 
a responsabilidade deste modo por que procedi até que na sessão extraordinária da Câ-
mara que amanhã terá lugar para se representar aos poderes públicos sobre o auxílio de 
que carecem os povos deste concelho, me seja confirmado este meu ato, visto existir no 
orçamento ordinário uma verba que bem poderá ser aplicada para tais socorros. É o que 
tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Exa, solicitando-lhe o seu valioso auxílio 
junto do Governo por tão terrível acontecimento como informaria a V. Exa. o seu mui 
digno delegado neste concelho”35. 

Eis o testemunho que nos deixa o articulista de O Açoriano, no que diz respeito à freguesia 
da Feteira, mesmo quando referia que seria muito difícil descrever os efeitos do “vendaval”. No 
fundo, “vamos procurar dar uma vaga ideia do que foi o ciclone e dos estragos que ocasionou”: 

“[…]. Entremos agora na freguesia da Feteira. / Não se imagina nem se calcula o que ali 
se passou. É um vasto campo de batalha; tudo arrasado e despedaçado. / Os habitantes da 
Rua do Além estão de luto; ficaram na miséria. Perderam as suas casas, a sua mobília e 
a sua roupa, todos os seus haveres! / Tristíssimo quadro se apresenta aos olhos de quem 
visita aquele bairro de pescadores. Constrange-se-nos o coração ao ver aquelas ruínas que 
lançaram na miséria tantas famílias, já de si desprotegidas da sorte e agora sem casa, sem 
roupa e sem pão. Uma verdadeira desgraça. / O terreiro naquele sítio, que é próximo do 
porto, é baixo e o mar não encontrou embaraço algum na sua fúria, a não ser as casas dos 
pobres que ali habitavam. / Não ficou vestígio algum das construções. / Seriam oito horas 
da manhã quando o mar arrasou aquele sítio, e segundo nos afirmaram, foram apenas duas 
vagas que fizeram todos aqueles estragos. / Apesar do terreno ser pouco elevado naquele 
sítio, como dissemos, e não ter uma muralha que defendesse a terra, nunca o mar subiu 
aquele ponto, e alguns velhotes da localidade apenas se recordam de há 70 anos o mar 
chegar à estrada, levando uma casa palhoça. / Doze casas ficaram agora totalmente destru-
ídas e catorze estão em ruínas. / Quando a enchente invadiu aquele bairro, gritos aflitivos 
atoavam os ares; as pobres mães com os filhinhos no regaço pediam socorro e ninguém 

  34 BPARJJG, Câmara Municipal da Horta, Livro de Vereações, 1892-1894 (46), fls. 129 v.-134: “Ata da sessão de 30 de agosto”.
  35 BPARJJG, Câmara Municipal da Horta, “Ofício, de 29 de agosto de 1893, ao governador civil do distrito da Horta” [d.a.]. 
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lhes acudia, porque todos queriam salvar-se e era preciso ir para longe. / Ninguém atendia 
às súplicas das pobres criaturas, porque ninguém se julgava seguro, por mais que fugisse; 
e as pobres, caindo aqui e ali. Arrastavam as inocentes crianças a quem tinham dado o ser, 
pedaços da sua alma que tanto estremeciam, para salvarem da morte! / Quando o mar voltou 
ao seu leito e se foram aproximando aos poucos do lugar da catástrofe, gritos uníssonos se 
ouviam por toda a parte, vendo o estado de verdadeira miséria a que todos tinham ficado 
reduzidos num instante. / Tudo era praia, e nem uma enxerga encontravam. Estava tudo 
soterrado: animais, casas, roupas, tudo enfim tinha desaparecido! / Mais de 300 ares de 
terreno ficaram de todo inutilizados, não se distinguindo da praia que ali havia. / O Sr. João 
Augusto de Sousa teve grandes prejuízos na sua propriedade, derrubando-lhe o mar todos 
os muros, parte das cas que possui naquele sítio e perdendo uma grande parte do prédio. / 
O Sr. José Crisóstomo da Silveira correu risco de ser levado pelo mar, estando no balcão 
da sua casa, e ficou com a sua propriedade bastante danificada, sem muros, tanto da parte 
do mar do prédio como da parte da estrada, portas arrombadas e destruído tudo quanto se 
achava. / Felizmente não há vítimas a lamentar e apenas alguns leves ferimentos numa 
ou noutra pessoa. / Seriam 10 horas da manhã, quando o vento rodou a O., começando o 
mar e o vento a serenar e os espíritos a tranquilizarem-se”36.

Deliberou-se ainda que, face à situação de calamidade, se remetessem duas representações, 
melhor dizendo “súplicas”, uma ao rei D. Carlos e outra à rainha mãe D. Maria Pia. A leitura da 
representação enviada ao Rei permite perceber quais eram as principais necessidades locais, que o 
mesmo é dizer quais eram as cinco previdências que considerava serem as mais urgentes e inadiáveis:

“1.ª- A livre admissão de todo o cereal e farinha necessária ao consumo que esta Câmara 
Municipal importar com o fundo de reserva do seu cofre especial, destinado às crises 
alimentícias; 2.ª- Todo o desenvolvimento possível das Obras Públicas, procedendo-se 
desde já a largas reparações das estradas e à desobstrução dos portos e varadouros; 3.ª- 
Imediata reparação da cortina da cidade, pelo menos nos pontos onde as casas ameaçam 
ruína e se acham expostas à invasão das ondas; 4.ª- Construção de uma cortina de defesa, 
desde a Lajinha até além da igreja paroquial da Feteira para evitar a destruição desta, das 
casas ao longo da estrada real e do grande vale agricultado a oeste dessa estrada e que 
outro ciclone converterá em deserto, como agora acaba de fazer às casas, quintais e terras 
da rua d´Além da mesma freguesia37; 5.ª- Ordens e instruções do respetivo ministério para 
ser anulada a contribuição dos prédios destruídos ou devastados”38.

  36 “O Ciclone”, O Açoriano, 1893, setembro 3 (36), p. 1: O ponto negro da devastação circunscrevia-se à zona entre o forte de São Sebastião e a igreja 
paroquial da Feteira. Na rua do Além, de dezoito casas térreas – quase todas habitadas por pescadores –, onze foram totalmente arrasadas e sete 
ficaram tão deterioradas que algumas “precisam ir ao alicerce”; O valor total dos prejuízos calculados nas freguesias do Faial e do Pico atingiram 
os 300 000$000 réis, cf. “Relação dos estragos em propriedades particulares feitas pelo ciclone de 28 de agosto de 1893 nas ilhas do Faial e Pico”, 
O Açoriano, 1893, outubro 29 (44), p. 2. “O Sr. Francisco de Paula Carvalho, fotógrafo amador, foi à freguesia da Feteira, no dia 30 tirar algumas 
fotografias das ruínas feitas pelo ciclone”, “Notas Soltas”, Ibidem, 1893, setembro 3 (36), p. 2.

  37 O Telégrafo, 1894, janeiro 23 (117), p. 2.
  38 “Representações”, O Açoriano, 1893, setembro 10 (37), pp. 1-2.
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É nesta conformidade que se há de entender a criação da Comissão Promotora de Socorros 
para as vítimas do Ciclone39. Esta vinha ao encontro de uma proposta de Costa Rebelo à elite 
faialense, no sentido de acorrer à situação de miséria que o “furação” deixara os povos das ilhas 
do Faial e Pico40. Dizem as fontes que a Comissão tinha, entre outros, os seguintes objetivos: fazer 
uma distribuição justa e equitativa dos donativos recebidos e alargar o seu âmbito geográfico de 
intervenção “para que a caridade viesse em auxílio dos nossos irmãos flagelados”41. 

Repare-se que uma das mais importantes iniciativas levadas a cabo pela Comissão foi a 
construção de seis casas na freguesia da Feteira para serem “distribuídas pelas pobres famílias 
que tiveram a infelicidade de perderem as suas casas com o ciclone de 28 de agosto de 1893”. 
A entrega das casas realizou-se a 6 de janeiro de 1896. A descrição da cerimónia é espantosa. 
Leiamos um trecho:

“Realizou-se ontem à uma hora da tarde, como noticiámos, o ato de posse das   bis 
casas que a comissão de socorros mandou construir na freguesia da Feteira para serem 
distribuídas pelas pobres famílias que tiveram a infelicidade de perderem as suas casas 
com o ciclone de 28 de agosto de 1893. / Além do Sr. conselheiro João Carvalho de 
Melo, governador civil substituto, compareceu a Câmara Municipal representada pelo 
seu vice-presidente Sr. Tomás Pereira da Silva, vereadores Srs. António Pimentel da 
Silveira e António Francisco Correia Jr., e o secretário José Patrício Viana, estando da 
Comissão de Socorros, o presidente reverendo ouvidor José Leal Furtado e os vogais Srs. 
José Maria da Rosa, padre José Veríssimo Ribeiro, António Luís Sena, José Inácio de 
Cristo e Fernando Ribeiro de Oliveira. / A convite do presidente da Comissão de socorros 
presidiu ao sorteio das casas o Sr. Conselheiro governador civil substituto que procedeu 
à entrega das chaves e fez a distribuição, segundo o resultado do mesmo sorteio, pela 
forma seguinte: a partir de leste a primeira a Maria Teresa e seus filhos José e Manuel 
Francisco da Rosa; a segunda a Francisco Silveira; a terceira a Joana Rosa; a quarta a 
Maria Isabel; a quinta a Manuel Francisco Fernandes; e a sexta a Emídio Bernardo. / 
Lavrou as escrituras o escrivão do juízo de direito desta comarca o Sr. José Cipriano da 
Silveira e Nóbrega que a isso se prestou generosamente. / Afluiu muita gente ao local 
onde subiram ao ar muitos foguetes, tanto no ato da posse das casas, como na ocasião em 

  39 Constituída por Alfredo Borges da Silva (vice-presidente da comissão distrital em exercício); António Pimentel da Silveira (presidente da Câmara 
Municipal da Horta); padre José Leal Furtado (presidente da junta de paróquia da Matriz); padre António de Oliveira Morais (idem das Angústias); 
padre José Veríssimo Ribeiro (id. da Conceição); António da Cunha Menezes Brum (membro da Sociedade Amor da Pátria); Fernando Ribeiro de 
Oliveira (id. da Sociedade Luz e Caridade); Francisco Peixoto de Lacerda Costa Rebelo (id. da Sociedade de Geografia de Lisboa e da sua secção 
na Horta); José Garcia do Amaral (id. do Grémio Literário Faialense); José Inácio de Cristo (presidente do Grémio Literário Artista Faialense); 
Joaquim Rocha Bettencourt (id. do Ginásio Clube); os proprietários Dr. António Emílio Severino de Avelar, Joaquim Crisóstomo da Silveira, José 
Nestor Ferreira Madruga, Vitoriano da Rosa Martins; os jornalistas José Maria da Rosa, Luís da Terra e Manuel Ferreira da Silva; António Luís de 
Sena (representante da casa comercial Bensaúde); Jacinto Manuel da Silveira (idem da casa Silveira & Edwards); o comerciante José Rodrigues e 
o representante da ilha do Pico, Miguel António da Silveira.

  40 Veja-se “Convoca-se para amanhã 3 do corrente pelas 11 horas da manhã, na sala dos Paços do Concelho, uma reunião de todos os cavalheiros 
desta cidade e freguesias rurais, [que] queiram tomar parte nas deliberações a adotar para melhorar a situação dos povos das ilhas do Faial e Pico, 
assolados pelo terrível furacão de 28 do mês de agosto findo. Horta, 2 de setembro de 1893”, “Convocatória”, O Açoriano, 1893, setembro 3 (36), p. 
3; “Anúncios [Convocatória]”; O Telégrafo, 1893, setembro 2 (1), p. 3; “Reunião”, Ibidem, 1893, setembro 4 (2), pp. 1-2; “Ciclone”, Ibidem, 1893, 
setembro 10 (37), p. 1.

  41 Sobre o movimento solidário e das atividades da comissão, veja-se “Comissão de Socorros”, O Açoriano, 1894, fevereiro 18 (7), p. 1; maio 20 (20), 
pp. 2-3; “Comissão de Socorros”, Ibid., 1893, dezembro 24 (52), p. 1.
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que se assinaram as escrituras. / A Câmara na sua reunião de sábado último, resolveu que 
se denominasse rua Rainha D. Maria Pia ao sítio da Lajinha, onde foram construídas as 
seis casas, comemorando o ato filantrópico de sua majestade que do cofre dos inundados 
ofereceu para as vítimas do ciclone a importância de 1 800$000 réis que adicionando 
às outras somas subscritas em Portugal e no estrangeiro habilitaram a comissão a fazer 
construir aquelas casas, os três barcos costeiros para a ilha do Pico e muitas embarcações 
de pesca, além dos socorros pecuniários a muitas famílias extremamente necessitadas 
e que mais tinham sofrido com os estragos do ciclone. / A redação de O Açoriano agra-
dece as generosidades tidas para com os sinistrados, porque como recorda: “Tendo sido 
o Açoriano que, conjuntamente com os colegas desta cidade, fez o apelo ao público de 
que resultou a instalação da comissão de que fez parte” Na subscrição levada a cabo pelo 
jornal, verificamos que o semanário concorreu com 5$000 réis”42.

De acordo com a relação dos estragos em propriedades na freguesia da Feteira, verificamos 
que os estragos atingiram 8 185$516 réis, assim distribuídos: 11 casas completamente arrasadas 
- 3 520$000; nove casas arruinadas - 650$000; muros destruídos - 1 637$934; terrenos comple-
tamente devastados pelo mar - 1 961$230; terrenos arruinados - 436$35243.

o temporal de 28 de fevereiro de 1952

Apesar de outras intempéries que se abateram sobre o Faial44, seria no entanto o temporal 
de 28 de fevereiro de 1952, que novamente deixaria na ilha do Faial, e em particular na Feteira, 
um elevado grau de destruição

A descrição do que se passou em toda a ilha do Faial é espantosa. Por isso, na freguesia da 
Feteira dá-se particular destaque aos “grandes prejuízos” que se deram na Rua do Além, às casas 
destruídas45, aos haveres levados pelo mar, aos barcos que foram arremessados para terra, às ondas 
  42 O Açoriano, 1896, janeiro 7 (249), p. 2.
  43 “Relação dos estragos em propriedades particulares feitas pelo ciclone de 28 de agosto de 1893 nas ilhas do Faial e Pico”, O Açoriano, 1893, no-

vembro 11 (45), p. 2.
  44 Sobre o violentíssimo Ciclone de setembro de 1940, que produziu avultadíssimos prejuízos na agricultura e em diversas obras hidráulicas, veja-se 

ADOPDH, Direção de Obras Públicas da Horta, Secção dos Serviços Hidráulicos e Elétricos, “Relatório de 17 de janeiro de 1941”, [Luís Cabeça 
Dutra, pelo Eng.º Diretor].

  45 Sobre o assunto, a imprensa adiantava nove casas; BPARJJG, Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública da Horta, “Ofício do coman-
dante [capitão Orlando da Silva Andrade], n.º 120/A, de 17 de março de 1952, ao governador civil [Mascarenhas Gaivão]”. Nesta informava-se 
que se havia dado cumprimento aos despachos daquele,  constantes dos ofícios n.ºs 226 e 235, respetivamente de 11 e 13 do corrente, respeitantes 
à requisição das instalações da Sociedade Lira e Progresso Feteirense. No ofício de 13 de março, o governador refere: “Considerando, que o posto 
de desnatação de emergência, na freguesia da Feteira, que houve de instalar, em virtude da ruína devido ao temporal, da casa onde anteriormente 
se encontrava, está já funcionando em condições tanto quanto possíveis normais. / Considerando que, esclarecidas as dúvidas que anteriormente 
surgiram, desapareceram todas as oposições, que certamente por má compreensão se tinham levantado; / Determino que seja autorizada a direção da 
Sociedade Lira e Progresso Feteirense a reabrir as salas da sua sede, na mesma freguesia, ficando porém bem esclarecido que se mantém a requisição 
de todas as instalações, até se efetuar a mudança da desnatadeira que se espera seja breve, para as instalações definitivas ou outras que se afigurem 
mais apropriadas. / Este despacho revoga o de 11 do corrente” [Despacho de 11 de março. “Considerando que o temporal do passado dia 28 de 
fevereiro destruiu totalmente o edifício onde se encontrava instalada a desnatadeira da Cooperativa de Laticínios do Faial, na freguesia da Feteira; 
/ Considerando que daí resultou terem desde então os produtores que efetuar uma grande deslocação para levar o leite à desnatadeira mais próxima, 
do que estão resultando graves prejuízos para a comunidade e para a economia local. / Considerando que há que resolver imediatamente o assunto 
e que para tal tem de existir a concorrer a boa vontade de todos, pois do interesse de todos se trata. / Detemino, nos temos do art. 409 do Código 
Administrativo: / 1.º - Que a partir desta data sejam requisitadas à Sociedade Lira e Progresso Feteirense as suas instalações para funcionamento dos 
serviços, devendo as salas e demais dependências ser encerradas dentro de 48 horas pela respetiva direção, enquanto durar a presente emergência; 
/ 2.º - Que se envie cópia deste despacho ao Exmo. Comandante da Polícia, solicitando todas as providências necessárias ao integral cumprimento 
do que no mesmo se dispõe”.
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alterosas que entraram na igreja e destruíram parte do muro do cemitério. Razões suficientes para 
que o articulista de O Telégrafo escrevesse, sem qualquer rebuço. Leiamos um trecho: 

“É confrangedor o aspeto da Feteira. Certamente a mais sacrificada de todas as freguesias 
rurais. A sua pitoresca zona litoral está irreconhecível, tendo a estrada desaparecido em 
vários pontos, e sido derrubadas algumas casas, cujos moradores, em parte, foram recolhidos 
em habitações vizinhas e outros trazidos para o Asilo de Mendicidade no Station da P.S.P.”46.

Mas deixamos a descrição dos acontecimentos que ocorreram na Feteira, pela mão do pre-
sidente da junta de Freguesia:

  “Aos dois dias do mês março do ano de mil novecentos e cinquenta e dois na sacristia 
da Igreja Paroquial desta freguesia que também serve de sala das sessões desta Junta, 
encontrando-se presentes Henrique Stattmiller de Saldanha e Albuquerque, Presidente, 
Manuel Correia Duarte, Tesoureiro e Luís Alexandre Fraga, Secretário, se constituiu a 
Junta em sessão ordinária. Aberta a sessão foi em primeiro proposto pelo Presidente que 
se exarasse nesta ata um voto de pesar pelo ocorrido pelo temporal da noite de 27 para 
28 de fevereiro findo. Pelo Presidente foi dito que na noite de 27 esteve no Porto até 
cerca das nove e tal. Que o mar nessa altura já se achava muito bravo, mas que ninguém 
supunha que atingiria tal fúria. Que como vive sozinho com a sua mulher foi a casa ter 
com esta, mas não o fez, sem primeiro ter dito ao marítimo Belmiro que o tempo se 
piorasse que o fosse chamar. / Que se tendo deitado e não sentido o tempo, só de manhã 
é que viu o que se tinha passado. Nessa altura nem mesmo durante a noite nada poderia 
fazer. Aguardou a chegada da autoridade superior do distrito que lhe deu instruções para 
albergar os sinistrados que cumpriu à risca as instruções recebidas […]. Que todas as 
autoridades avaliaram o volume dos prejuízos e certo está, que depois de transmitidos ao 
Governo da Nação os remediará dentro dos limites do possível. Que esta Junta não pode 
arcar com as despesas do muro do cemitério, pois a continuar o mesmo onde está, tem 
aquele que ser feito de forma a não suceder o que agora aconteceu, isto é, cair. Deverá 
ser feito com as características de uma muralha. Que a crise de habitação na freguesia 
é grande e que agora que o mara arrasou. Que a única solução para este caso, era ser 
feito um bairro para as classes pobres que não têm casa à semelhança do que se fez na 
Carreia na freguesia de Castelo Branco. Foi deliberado que se levasse ao conhecimento 
de Sua Exa. o governador esta justa necessidade que a freguesia tem para que a mesma 
entidade patrocinasse junto do Governo este justo e necessário benefício. Mais foi dito 
pelo presidente que o porto está agora incapaz de saírem ou entrarem embarcações e que 

  46 O temporal da madrugada de ontem causou incalculáveis prejuízos, O Telégrafo, 1952, fevereiro 29 (15 679), p. 1; “Noite de Angústia”, Correio 
da Horta, 1952, fevereiro 28 (5 877), p. 1; “A Tempestade da noite de quarta-feira atingiu dezenas de famílias”, Ibidem, fevereiro 29 (5 878), p. 1; 
“A tempestade da noite da última quarta-feira. Algumas Notas”, Ibidem, 1952, março 3 (5 880), p. 1; “O temporal da noite da última quarta-feira. 
Medidas que foram tomadas pelas autoridades para reparação dos estragos e de socorro dos sinistrados” [telegrama remetido pelo presidente da Junta 
Geral por solicitação do Emissor Regional dos Açores], Ibidem, 1952, março 4 (6 881), p. 1; ADOPDH, Ministério das Obras Pública – Direção de 
Obras Públicas do Distrito da Horta, “Relatório Preliminar - Temporal de 27/28 de fevereiro de 1952, 12 de março de 1952 [O engenheiro diretor, 
Frederico de Meneses Avelino Machado]”.
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também era necessário pedir para ser limpo, pois que os marítimos decerto ajudarão, mas 
que não tem ferramenta nem quem os dirija. Mais foi deliberado encarregar o presidente 
desta Junta de expor os assuntos às diferentes autoridades que têm interferência nestes 
assuntos. E não havendo mais nada a tratar se encerrou a sessão e lavrou a presente ata 
que depois de lida em voz alta todas a acharam conforme e vão assinar47.

Registe-se que, apesar da violência da intempérie, não houve vítimas a lamentar, apesar dos 
prejuízos terem sido serem de grande monta.

Quadro 1: prejuízos em embarcações e aparelhos de pesca (Feteira]

proprietário nome da 
embarcação

porto prejuízo da embarcação valor dos aparelhos 
perdidos

prejuízo
totalespécie de 

perda
importância

antónio Silveira 
dutra

Santo Cristo Feteira parcial 500$00 --- 500$00

Manuel Silveira 
dutra

Espírito Santo idem --- --- 200$00 200$00

Manuel Goulart 
da Silva

Deus seja contigo idem --- --- 1 000$00 1000$00

Total Faial --- --- --- 36 625$00 14 180$00 50 805$00

Fonte: bparjjG; Casa dos Pescadores da Horta, horta, 17 de março de 1952: “prejuízos em embarcações e aparelhos de pesca” [ruy 
carlos de chaby lara, presidente da casa dos pescadores da horta].

Desde logo as autoridades equacionaram a necessidade de se construir um bairro onde 
albergassen as famílias [classes] pobres que haviam perdido as suas casas. Defendiam que o 
bairro a construir teria que ser noutro local, de maneira a evitar uma zona que consideravam 
perigosa, e que, por isso, deviam ficar sem qualquer construção “por forma a garantir bom campo 
de ação visual para quem circula pela Estrada Nacional”. O bairo seria composto por dez casas, 
prevendo-se um orçamento de 250 000$00 – 200 000$00 para a construção e 5 50 000$00 para 
a urbanização. Em suma, para cada casa seria dispendia a importância de 25 000$00048.

Passados quatro anos, a 7 de janeiro de 1956, seria inaugurado o Bairro Económico da 
Feteira, constituído por dez casas49, para albergar outras tantas famílias. O Bairro foi construído 
pela Santa Casa da Misericórdia da Horta.

  47 “AJFF, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1950-1963, ”, fls. 8 v. - 9 v.: “Ata da sessão ordinária de 2 de março de 1952.
  48 BPARJJG, Governo Civil da Horta, Temporal de 27/28 de fevereiro de 1952.
  49 ADOPDH, Ministério da Obras Públicas, Direção Geral dos Serviços de Urbanização, Direção de Urbanização dos Açores, “Ofício ao governador 

do distrito da Horta, n.º 1 141, de 4 de setembro de 1952 [Assunto: Reparação dos estragos causados pelo temporal no Arquipélago dos Açores]. A 
determinado passo pode ler-se: “Quanto ao bairro da Feteira é parecer desta Direção de Urbanização que desde já deveria ser levantado o terreno 
necessário à implantação (planta cotada à escala1: 500 com cerca de 150 a 200 m.q. por fogo); Idem, Repartição de Urbanização dos Açores, “Ofício, 
de 14 de agosto de 1952, ao Engenheiro Diretor dos Serviços de Urbanização em Lisboa”. Através dele verificamos que se referia que a “Câmara 
da Horta, apesar de estar disposta a executar os respetivos trabalhos, informava que para a construção das 10 casas para pobres na Feteira estava 
a ter dificuldades em conseguir o necessário empréstimo junto da Caixa Geral de Depósitos. Face a esta situação, adiantava-se que as” mesmas 
fossem executadas pela Santa Casa da Misericórdia da Horta, que mais facilmente podia obter os meios necessários junto da Comissão Distrital de 
Assitência e Junta Geral do distrito”; Idem, Santa Casa da Misericórdia da Horta, “Proposta de Orçamento [10 casas - 200 000$00; Urbanização 
- 50 000$00]”. O Fundo do Desemprego comparticipou em 1952 e 1953 com 100 contos para as 10 casas e com 50 contos para a Urbanização: por 
seu turno o Fundo do Estado, para o mesmo perídodo, apenas com 100 contos para as obras das casas. 
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Por isso, abaixo, deixamos a reportagem feita do evento pelo jornal O Telégrafo, que 
consideramos um precioso testemunho. No entanto, teremos de ler e descodificar, pensando na 
reconstituição histórica própria dos acontecimentos e dos seus autores.

“No passado domingo [8] efetuou-se, como havíamos anunciado, a inauguração das 
habitações construídas pela Santa Casa da Misericórdia da Horta na freguesia da Feteira, 
para os sinistrados do ciclone de 28 de fevereiro de 1952. Chegámos ao local cerca das 
14.20 horas e já diversas autoridades e muito povo, bem como a Mesa Administrativa e 
as Irmãs da Santa Casa, aguardavam a chegada de sua Ex.ª o governador do distrito, Dr. 
Freitas Pimentel. Precisamente às 14.30 horas, sua Ex.ª apeou-se do seu automóvel e 
procedeu logo ao corte das fitas verde e rubra que vedavam a entrada da construção 
central, enquanto a assistência aplaudia vivamente. / Seguidamente, o provedor da San-
ta Casa, Sr. Capitão Eduíno Ramos, pronunciou algumas palavras bastante significativas. 
Referiu-se e agradeceu a presença honrosa do Sr. Dr. Freitas Pimentel, não só como 
autoridade máxima do distrito, mas também como distinto médico e amigo da Miseri-
córdia da Horta. Depois, falou das diligências efetuadas pela Santa Casa para realizar 
aquela obra de proteção aos sinistrados do ciclone, e do auxílio prestado por S. Ex.ª o 
Ministro das Obras Públicas, por intermédio do Comissariado do Desemprego, pela 
Junta Geral e pela Comissão Distrital de Assistência. Tendo agradecido a indispensável 
ajuda daqueles organismos. Disse que a Santa Casa se ia abalançar à construção de mais 
dois bairros para 50 moradias, em duas freguesias da cidade, e igualmente destinados a 
classes pobres. No final das suas palavras, o Sr. capitão Ramos foi muito aplaudido. / 
Então, o Sr. Comendador Jorge Avelar dirigiu-se ao chefe do distrito, com palavras elo-
giosas pela sua dedicada atividade, pelo seu trabalho incansável em todos os aspetos. 
Depois falou da ação desenvolvida pelas nossas casas de caridade em favor dos pobres, 
e terminou com as palavras de um grande orador no púlpito de Notre Dame: Só Deus é 
grande, e, depois de Deus, só é grande a virtude. / Finalmente ouvimos com agrado o 
discurso de S. Exa. o Governador. Gostosamente o arquivamos. / “Quis V. Ex.ª, Sr. Pro-
vedor, associar o Governo a esta manifestação solidária, convidando-me a presidir ao 
solene ato de entrega destas 10 moradias a outros tantos chefes de família, mandadas 
construir pela Misericórdia da Horta na laboriosa freguesia da Feteira. / A modelar Ins-
tituição, da digna e devotada presidência de V. Exa, não só tem procurado cumprir a sua 
ativíssima missão de prestar assistência a todos os doentes que batem à porta do hospital 
na ânsia de recuperar uma saúde quantas vezes perdida para sempre, mas ainda se lançou 
na árdua tarefa de resolver localmente um dos mais graves e prementes problemas sociais 
– como é o das habitação., da máxima importância, sob o ponto de vista político, eco-
nómico, social, familiar e moral. / E, V. Ex.ª, Sr. Provedor, compreendeu, como até hoje 
ninguém adentro do seu alto espírito compreensivo e dinâmico, a doutrina verdadeira-
mente cristã do Estado Novo que, através do Código Administrativo e do Estatuto da 
Assistência Social, vem procurando reintegrar as Misericórdias no caminho verdadeira-
mente assistencial, materializando a ideia de que as suas atividades não devem limitar-se 
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a socorrer no hospital os que devem ser socorridos, mas ir até à rua e ao domicílio, no 
edificar casas para aqueles que, por contingências da sua vida social, mais precisam de 
um lar familiar. / Disse alguém que a habitação é condição essencial não só de conforto, 
como da saúde e até de moralidade, não porque a circunstância de habitar um palácio 
torne o homem mais virtuoso, mas porque tem certas virtudes elementares como o asseio 
e o decoro, cuja prática é incompatível com o alojamento sórdido. / Não sei se V. Ex.
ª8999 já leu ou não o autor deste conceito que se coaduna tão bem, com o ato hoje rea-
lizado. No entanto, sei que V. Ex.ª concebeu, conjuntamente com os seus dedicados 
colaboradores, um plano de tamanha grandeza para o nosso meio que a efetivar-se, tor-
nará a nossa terra não só admirada mas ainda digna de seguirem-lhe o exemplo. / E digo 
isto com tanto maior orgulho, quanto é certo que o vosso plano de trabalhos sobre o 
problema habitacional tem merecido a minha melhor simpatia, por vir de encontro aos 
meus desejos, pois considero a habitação como objetivo primacial nas preocupações de 
qualquer governante. A habitação familiar é assunto dominante, de palpitante atualidade 
e que tanto preocupa as pessoas responsáveis pela administração pública. / O nossos 
trabalho dedicado à nossa terra merece registo especial nos Anais da sua história, para o 
grato conhecimento dos vindouros. / Quer sobre o ponto de vista económico quer sobre 
o ponto de vista social, posso afirmar que uma habitação – ainda que modesta como 
estas – é para uma família primordial motivo de alegria, de saúde física e moral. / Do 
vosso exemplo de trabalho, Sr. Provedor, julgo ainda que haverá repercussão nas restan-
tes ilhas do distrito. Espero que que as outras Misericórdias tomarão o exemplo da Mi-
sericórdia da Horta e que na minha vida de governador terei outros dias festivos como 
este, para inaugurar oficialmente bairros de casas para famílias do Pico, Flores e Corvo. 
/ Ninguém diga que são pequenas e que não vale a pena… Só os maldizentes de tudo 
mas que nada fazem nem fizeram, é que podem expandir tamanha e desvirtuosa opinião. 
/ É porque nunca quiseram visitar as casas dos bairros municipais da Boa Vista e das 
Angústias, onde se encontram moradas humildes, mas limpas, asseadas e alegres. / Eu 
não devo ocultar a V. Ex.ª que todos os que têm responsabilidades na administração das 
obras locais, procuram dar todo o seu aplauso moral e material à Misericórdia da Horta. 
As boas iniciativas do Sr. capitão Ramos são recebidas, discutidas e aprovadas com 
simpatia e interesse por todos aqueles que por dever de ofício têm de lhes prestar cola-
boração e auxílio. / A Junta Geral, Câmara Municipal, Comissão Distrital de Assistência, 
os Serviços de Urbanização e de Obras Públicas nunca se recusaram a colaborar com a 
Misericórdia quando chamados a prestar auxílio material ou técnico à obra grandiosa 
que se vem realizando na Santa Casa que é modelar na sua organização e nos seus resul-
tados sociais. / Meus Senhores: A este importante melhoramento, cujo impulso inicial 
foi dado pelo antecessor, Engenheiro Mascarenhas Gaivão, vão seguir-se outros que sei 
preocupar as atividades da nossa Santa Casa da Misericórdia. Que ninguém se iniba de 
auxilia-la na possibilidade das suas forças. A sua manutenção custa muito dinheiro e a 
sua ação assistencial prolonga-se indefinidamente, porque a todos a doença bate à porta 
e quando doentes todos recorrem ao Hospital. / A Misericórdia precisa de todos como 
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todos precisam da Misericórdia. E todos, sem distinção, de classe ou haveres, a podem 
auxiliar de uma maneira ou de outra, desde que façam uma chamada às suas consciências 
e não procurem explorara as deliberações daquela Instituição. / Confiemos, pois, felici-
tando a Mesa da Santa Casa da Misericórdia, na pessoa do seu Provedor, não esquecen-
do de uma maneira especial o senhor Eduardo Camacho, que com tanto entusiasmo e 
devoção acompanharam a obra. E não quero deixar de dirigir também uma palavra de 
sincero apreço à Junta Geral, Câmara Municipal, Comissão Distrital de Assistência, que 
por uma ação de assinalar, estão prontas a colaborar no esforço comum a favor do nosso 
Distrito”. / Findo o discurso do Chefe do distrito, procedeu-se à entrega das chaves aos 
moradores, todos eles vítimas do ciclone de 1952 que tão furiosamente assolou a nossa 
ilha e a Feteira em especial, Em seguida, as novas 10 moradias – cinco casas germinadas 
– foram visitadas pelas entidades presentes. / Acompanhámos essa visita que também 
nos deixou a melhor impressão pois as moradias, se bem que relativamente pequenas, 
são muito higiénicas e bem iluminadas, constando cada uma de sala de entrada, três 
quartos, cozinha e quaro de banho. Um dos moradores do novo bairro, interpretando o 
sentir de todos os outros, manifestou-nos a sua satisfação por tão grande benefício. / O 
Telégrafo agradece novamente à digna Mesa Administrativa da Santa Casa da Miseri-
córdia da Horta o convite recebido para assistir à inauguração e daqui lhe dirige as mais 
efusivas e sinceras felicitações pela inauguração da obra que marca mais um brilhante 
capítulo da sua longa e benemérita atividade assistencial”50.

 

  50 “A Inauguração do Bairro Económico da Feteira”, O Telégrafo, 1956, janeiro 10 (16 831), pp. 1 e 4.
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1.3.2. Tremores de terra devastadores

A ilha do Faial regista na sua história várias crises sísmicas, algumas das quais deixaram 
um rasto de destruição e de morte. 

Em 1882, na madrugada de 2 de maio, sentiram-se na ilha do Faial quatros tremores de terra 
registados, sendo o penúltimo – ocorrido às 2h15 – considerado bastante violento e duradouro. 
Naturalmente, provocou um enorme susto na população, que saiu das suas moradias, vestida 
“com o que mais de pronto puderam alcançar”, como noticiava O Faialense. Seguiram-se outros 
nos dias subsequentes, mas de fraca intensidade, despercebidos da maioria das gentes, alguns 
dos quais, rotulados pela imprensa como “filhos da imaginação” de uma população inquieta e 
intranquila51. 

Numa primeira análise ao acontecimento, verificamos que tanto a imprensa como as autori-
dades pensavam que apenas se tinha ficado por alguns desmoronamentos em pequenas habitações 
e por alguns estragos em edifícios de maior volumetria. Neste particular, adiantava-se que os 
efeitos da oscilação tinham-se feito sentir sobretudo nos edifícios da Alfândega da Horta, Hos-
pital da Santa Casa, extinto convento da Glória, Colégio dos Jesuítas e nas igrejas das freguesias 
da Conceição, das Angústias, Praia do Almoxarife, Feteira e Castelo Branco. Pela leitura da 
Relação dos edifícios públicos e privados que sofreram prejuízos por ocasião do terramoto do 
dia 3 de maio de 1882, verificamos que se adiantava que seriam necessários 298$000 réis para 
a reparação da freguesia da Feteira 52.

 
o cataclismo de 31 de agosto de 1926

Anos depois, em 1926, o violento “Cataclismo de 31 de agosto de 1926” – terça-feira –, 
ficaria registado nos anais da história faialense como um dos mais destrutivos e mortíferos. 
Aquele violento sismo, ocorrido às 8h42, seria o culminar de um conjunto de abalos considerados 
catastróficos que tivera início a 5 de abril – 21h29 – e da réplica de 9 de julho do mesmo ano53. 
Esta violenta “agitação subterrânea” atingiu uma intensidade de X graus na escala de Mercalli 
Modificada. 

  51 Cf. “Noticiário [Tremores de Terra]”, O Faialense, 1882, maio 7 (40), p. 4.
  52 Cf. BPARJJG, Governo Civil do distrito da Horta, “Relação dos edifícios públicos e privados que sofreram prejuízos, no concelho da Horta, por 

ocasião do terramoto do dia 3 de maio de 1882, Horta, 5 de julho de 1882”.
  53 Veja-se A Democracia, 1926, julho 10 (2 206), p. 1; julho 15 (2 208), p. 1; O Telégrafo, 1926, julho 14 (8 791), p. 2.
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Quadro 2: número de casas danificadas pelos sismos de 5 de abril e 9 de julho de 1926

Freguesia Tremores de terra

5 de abril 9 de julho Total

Matriz 22 -- 22

conceição 134 -- 134

angústias 4 -- 4

Feteira 4 4 8

castelo branco 18 7 25

capelo 24 2 26

praia do norte 5 1 6

cedros 44 14 58

Salão 104 8 112

ribeirinha 117 12 129

pedro Miguel 14 5 19

praia do almoxarife 28 10 38

Flamengos 65 -- 65

Total 583 63 646

Fonte: bparjjG, Serviço de Obras Públicas do Distrito da Horta, “número de casas danificadas pelos tremores de terra de 5 de abril 
e 9 de julho de 1926” .

Além da destruição material, provocaria nove mortos54, duas centenas de feridos e cerca 
de 12 000 desalojados, muitos dos quais se viram obrigados a fazer de praças e jardins o seu 
novo e desconfortável lar ou então a acolher-se em barracas de madeira e de lona que entretanto 
haviam sido montadas55.

Forçoso é lembrar que o grau de destruição provocado pelo sismo de 31 de agosto viria a 
encontrar eco nas palavras do coronel Mouzinho de Albuquerque56, Alto-Comissário da República 
no distrito da Horta, quando afirmava ao jornal Diário de Notícias – edição de 26 de novembro 
de 1926 – que as “casas da ilha do Faial são mal feitas: construídas por blocos de pedras mas 
não ligados com cal, de maneira que, ao mais pequeno abalo, tudo aquilo se desmorona”57. O 
que vinha corroborar a descrição feita pel’ O Telégrafo, logo a seguir ao sismo58: 

  54 Do total de mortos seis eram do sexo feminino e três do masculino, assim distribuídos pelas seguintes freguesias: Matriz, três; Conceição, um; 
Flamengos, dois; Angústias, dois; Feteira, um.

  55 “Coleção” de telegramas enviados da Horta pela inglesa Peggy Wilkins, para o jornal Herald Tribune, de Nova Iorque, cf. Yolanda Corsépius, 
“Aconteceu há 80 Anos”, Correio da Horta, 2006, julho 12 (21 572), p. 5. “Sismo de 31 de agosto de 1926 [As roupas e outros artigos vindos da 
América do Norte no vapor Sinaia serão distribuídos: No próximo sábado (dia 30) aos pobres das freguesias da Matriz, Conceição e Angústias, 
respetivamente às 9, 10 e 11 horas, no Alto Comissariado. Aos pobres do campo, na segunda-feira, 1 de novembro, nas freguesias da Ribeirinha, 
Pedro Miguel, Praia do Almoxarife, Flamengos e Feteira]”, A Democracia, 1926, outubro 28 (2 241), p. 1. Veja-se, ainda, BPARJJG, Direção de 
Obras de Edifícios Nacionais. Sul. Secção de Ponta Delgada, “Relatório dos Estragos feitos pelos abalos do dia 31 de agosto de 1926 na ilha do 
Faial e seus pormenores, Horta, 15 de setembro de 1926”.

  56 Fernando Mouzinho de Albuquerque (Campo Maior, 1874; Lisboa, 1942). Ingressou na carreira militar em 1891. Nomeado, em 1922, coronel. 
Exerce, além dos cargos militares, os de administrador da Companhia dos Caminhos de Ferro de Benguela, de presidente da Junta Geral do distrito 
de Coimbra e diretor da penitenciária da mesma cidade, Alto-Comissário no distrito da Horta (22 de setembro de 1926 a 4 de janeiro de 1927 e, 
finalmente, de Intendente Geral da Polícia de Segurança Pública. Na Horta, em 1930, a Câmara Municipal atribuiria o seu nome ao Bairro da Avenida 
ou de Porto Pim.

  57 “Entrevista importante”, A Democracia, 1926, outubro 16 (2 236), p. 1.
  58 “Grande catástrofe”, O Telégrafo, 1926, setembro 4 (8 818), p. 1.
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“Flamengos em completa ruína, especial a rua Formosa, onde não ficou uma casa de pé. 
Feteira, Praia do Almoxarife, Espalhafatos e Salão, estragos enormes; Castelo Branco e 
Capelo e Praia do Norte, pouco prejuízo material e nenhuma vítima. Na cidade muitos 
prédios desmoronados e a igreja da Conceição arrasada. As restantes habitações, todas 
arruinadas, oferecendo em alguns pontos um verdadeiro perigo, não se fazendo a sua 
imediata demolição. Os mais templos da cidade todos sofreram importantes estragos não 
sendo exercido o culto”59.

Na freguesia da Feteira dos 497 fogos existentes, verificamos que 179 casas ficaram comple-
tamente destruídos, 175 inabitáveis e apenas 143 ofereciam condições de habitabilidade. Como 
despesa provável da reconstrução previa-se 7 160$000 a que se devia associar mais 853 000$00 
contos referentes a pequenos reparos, enquanto os grandes reparos estimava-se que chegassem 
aos 2 625 000$00 contos. Assim na freguesia da Feteira o total da reconstrução ascenderia aos 
10 638 000$00 contos, onze por cento do valor previsto para a ilha do Faial - 91 220 000$00 
contos, como se pode ver no quadro 3.

Quadro 3: Total de casas arruinadas pelo sismo de 31 de agosto de 1926 
e verbas necessárias à reconstrução

Freguesias Total de habitações valor em contos

Cidade a) 1881 53 984

Feteira 497 10 658

Castelo Branco 387 1 059

Salão 200 622

Ribeirinha 240 2 390

Pedro Miguel 300 4 262

Praia do Almoxarife 220 5 400

Flamengos 413 12 845

Total 4138 91 220

a) este número correspondia a 613 casas na Matriz, 415 na conceição e 853 nas angústias.
Fonte: “efeitos do terramoto de 31”, O Telégrafo, 1926, setembro 29 (8 828), p. 1; bparjjG, Estimativa da Despesa provável com a 
reconstrução e reparação dos edifícios destruídos pelo terramoto de 31 de agosto de 1926 na ilha do Faial.

Poderemos dizer que o cadastro das casas derrubadas e em ruína atingiu os 4 138 imóveis, 
contabilizando-se uma verba necessária de 91 220 contos, para a reconstrução. Contabilizados 
os imóveis atingidos e definido o valor total das obras, o Governo deu início à reconstrução da 
cidade e das freguesias sinistradas. 

Para o efeito, o Governo ordenou a reedificação imediata da ilha, nomeando, para coordenar 
toda a tarefa de reconstrução o coronel Mouzinho de Albuquerque, a quem o jornal A Democracia 

  59 “Notas sobre o terramoto de 31 de agosto”, O Telégrafo, 1926, setembro 4, p. 1.
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chamaria “o ilustre depositário de todas as nossas esperanças em melhores dias”60. Entendia-se 
ser necessário colocar à frente “deste flagelado” distrito uma entidade sensata capaz de orientar 
e dirigir o processo de realojamento das populações e de reconstrução das áreas atingidas.

Assim, a repartição de engenharia da República na Horta, sob a sua direção, delinearia um 
plano de reconstrução em duas etapas: 1.ª- construção de habitações provisórias, que deviam estar 
concluídas até 31 de dezembro de 1926; 2.ª- a partir de janeiro de 1927, primeiro a construção de 
bairros de casas definitivas a que se seguiria a reedificação e transformação da cidade da Horta61. 
Por exemplo, entre 1 de outubro de 1926 e 12 de agosto do ano seguinte, o governo despendeu 
na freguesia da Feteira em jornas – salários - e materiais 431 156$00 escudos62.

Em síntese, ciclones, vendavais, maresias, sismos são também uma marca do quotidiano dos 
feteirenses. Aquilo que ressalta das descrições é a desorganização do seu quotidiano, os prejuízos 
avultados em habitações, campos de cultivo, edifícios públicos e religiosos. Ao mesmo tempo 
emergem as dificuldades locais em meios materiais e financeiros para acorrer às necessidades 
imediatas (crises alimentícias). Mas é também um tempo de gestos de solidariedade e de recurso 
à “proteção divina” como os antepassados já haviam feito em idênticas circunstâncias. 

  60 “Alto-Comissário”, A Democracia, 1926, outubro 1 (2 230), p. 2.
  61 Para fazer face à situação dos sinistratos dos sismos de 5 de abril e de 31 de agosto e da reconstrução da ilha, o Governo tomou, entre outas, as se-

guintes medidas: anulou a contribuição predial urbana em dívida do concelho da Horta e determina que não houvesse liquidação dessa contribuição 
nos anos económicos de 1925-1926 a 1929-1930 (PORTUGAL, Diário do Governo, I Série, Decreto 1926, dezembro 8 (274), p. 2 142: Decreto n.º 
12 762, de 8 de dezembro); negociou com a Caixa Geral de Depósitos um empréstimo para ser aplicado pelo conselho administrativo do Governo 
Civil do distrito da Horta em empréstimos a conceder aos proprietários de prédios urbanos danificados pelos abalos de terra e a novas construções 
destinadas a substituir as destruídas pelos mesmos abalos de terra (PORTUGAL, Diário do Governo, I Série, 1927, abril 4 (69), pp. 497-498: Decreto 
n.º 13 398, de 4 de abril); determinou que das receitas cobradas pela Administração Geral dos Correios e Telégrafos das companhias estrangeiras que 
amarravam ou viessem a amarrar cabos submarinos na Ilha do Faial 10 por cento pertencia à Câmara Municipal da Horta durante o período de dez 
anos, excetuando os cabos em cujos contratos já existia a obrigatoriedade do pagamento desta importância à Câmara referida ou a qualquer outra 
entidade oficial da Horta (PORTUGAL, Diário do Governo, I Série, 1927, junho 27 (119), pp. 962-963: “Decreto n.º 13 753, de 27 de junho)”.

  62 BPARJJG, Governo Civil do distrito da Horta, Repartição de Engenharia, “Valor do auxílio prestado aos sinistrados dos terramotos de 5 de abril e 
31 de agosto de 1926, desde primeiro de outubro de 1926 a 12 de agosto de 1927. Ilhas do Faial e Pico, Repartição de Engenharia do Governo Civil, 
27 de novembro de 1927”. Sobre a reconstrução da Feteira, veja-se Heitor Cabral, “Notas sobre a Repartição de Engenharia, na Horta, Zona Feteira 
e Castelo Branco”, O Telégrafo, 1927, outubro 12 (8 990), p. 1-2; “Reparações realizadas e auxílios prestados pelo Governo Civil da Horta. Mês de 
março de 1927”, Ibidem, 1927, abril 11 (8 911), p. 1.
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O sismo de 1998

No dia 9 de julho de 1998, às 5,19 horas da madrugada, a terra voltou a tremer, de forma 
violenta nas ilhas do Faial – a mais atingida pelos estragos –, Pico e S. Jorge. O sismo atingiu 
uma magnitude de 5,8 graus na escala de Ritcher, e durou 19 segundos. Além do elevado grau 
de destruição em habitações – cerca de 70% do parque habitacional da ilha do Faial foi afetado 
–, igrejas, cemitérios, escolas, pontes, muros, estradas, provocou 4 250 desalojados, 130 feridos 
e 8 mortos. Na reconstrução das ilhas do Faial e Pico, o Governo dos Açores investiu 255, 20 
milhões de euros. 

Na freguesia da Feteira, além dos estragos na igreja paroquial, foram 229 as moradias 
danificadas.
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2. O CursO da História

2.1. Origem dO pOvOamentO

A partir de 1427, com a (re) descoberta de sete das nove ilhas dos Açores, por Diogo de 
Silves, marinheiro do infante D. Henrique, de acordo com a carta de 1439 do cartógrafo catalão 
ligado à chamada Escola de Maiorca, Gabriel de Valseca (1439), verificamos que a ilha do Faial 
passa a ter um lugar na história, emergindo, assim, da nebulosidade do Atlântico.

Nestas circunstâncias, podemos afirmar que as ilhas açorianas passarão a integrar a história 
do Atlântico português, transformando-se em espaços agrícolas dinamizadores do sistema 
de trocas e ancoradouros seguros e abastecedores para as embarcações. Efetivamente, à me-
dida que a expansão quatrocentista avança, as ilhas vincular-se-ão, de forma inevitável, aos 
espaços continentais vizinhos – Brasil e América do Norte –, pelo que não podem ser deles 
desintegradas. Efetivamente, o arquipélago dos Açores participou ativamente no processo 
de afirmação portuguesa no Atlântico, pois foi o palco de encontro de mundos, a partir do  
século XVI. 

Quando folheamos a obra do cronista Dr. Gaspar Frutuoso, Saudades da Terra (c. 1590), 
concluímos que a maior parte das freguesias da ilha do Faial vem do século XVI. Mas pergunta-
mos, apesar de escudados na documentação, qual a data da criação ou da fundação das freguesias 
do Faial, no caso presente, a da Feteira? 

Se a leitura da documentação e a tradição popular confirmam que o topónimo deriva do 
que tinha, ou seja, o seu nome provinha da abundância de Fetos, ignora-se por completo quando 
é que foi criada, realidade que nem o célebre Frutuoso nos consegue informar, embora refira 
que “adiante, um quarto de meia légua está uma freguesia, que se chama a Feiteira” [sic]1, de 
consagração ao Divino Espírito Santo.

Veja-se, a primeira referência à Feteira data de 1568, ano em que o rei D. Sebastião mandou, 
pelo decreto de 30 de julho, aumentar a côngrua ao seu vigário elevando-a de 10$000 réis para 
20$000. Isto significa que, por um lado, o número de gentes que se haviam fixado naquela planície 
à beira-mar havia aumentado, porque, e de acordo com dados do referido Frutuoso, já existiam 
90 fogos ou vizinhos e 322 almas de confissão e 250 de comunhão2, e, por outro, tal permite 
acreditar que a freguesia, embora se ignore a data da sua fundação, já estava criada àquela data.

Nos Açores, sabemos que a ilha do Faial constitui o principal centro da colonização flamenga, 
nos finais da década de 1460, uma vez que tudo aponta, de forma unânime, para o flamengo 
Josse Van Hurtere que, pela Carta de 21 de fevereiro de 1468, recebe a capitania do Faial e o 
título de capitão-do-donatário, muito antes da junção do governo do Pico, o que acontecerá a 
partir de 1482. 

Por isso, a problemática da ausência de fontes dificulta sobremaneira o conhecimento inicial 
da fixação humana da Feteira, apesar de se supor que os flamengos tenham sido os primeiros que 
    1 Gaspar Frutuoso, “Saudades da Terra”, já cit., in Mário Viana [coord.], História da Ilha […], p. 58 [49-67].
    2 Cf. Gaspar Frutuoso, “Saudades da Terra”, já cit., in Mário Viana [coord.], História da Ilha […], p. 58.
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se fixaram ou habitaram a freguesia, uma vez que o nome de Groot irradiou para Grotas, locali-
dade situada na parte alta da freguesia. Com o tempo foram absorvidos pelo elemento português 
que se fora estabelecendo, com predominância para gentes do Norte e Centro do País, o que 
nos permite acreditar que a filiação de alguns aspetos que se considera de legado flamengo nos 
Açores “ressalta hoje por extremamente problemática”3. Deste modo, é necessário, como alude 
Avelino de Freitas de Meneses, quando se pretende estudar o povoamento dos Açores, face à 
insuficiência documental, fazer “uma interpretação de grande prudência”, evitando-se assim o 
que apelida de “contradição e fantasia”4. Já em 1850, Francisco Ferreira Drumond aludia que o 
povoamento das ilhas açorianas se achava “envolto em trevas de encontradas opiniões e onde 
somente à força de conjeturas e de algumas combinações, sairemos de lugares tão perigosos e 
difíceis de explorar”5. 

Esta situação, só por si, impede que se deem respostas. Pode mesmo admitir-se que no seu 
início os Açores foram também frutos de si próprios: das pessoas que se deslocaram dentro de 
uma ilha ou das pessoas que transitaram entre as ilhas.

Neste contexto, pode-se entender também a incipiente administração primitiva aquando do 
povoamento da ilha e da freguesia.

por isso, quem foram os primeiros habitantes da Feteira?

Se os primeiros povoadores da Feteira são gente para nós desconhecida, isto não invalida 
que alguns flamengos companheiros de Josse Van Hurtere se tivessem estabelecido nela. Daí 
que Marcelino de Lima nos informe que aí se fixou António de Utra, “dele irradiando todos os 
deste apelido”6, e Groot, já anteriormente referido. 

Pode mesmo admitir-se que a sua origem estrangeira ou flamenga – compatriotas do 1.º 
capitão-do-donatário – e o seu desejo (ambição) de ocupar e valorizar um espaço fértil e suscetí- 
vel de culturas, levou que os feteirenses ficassem conhecidos nas gírias rimadas e tendenciosas, 
de apelidação dos naturais de cada freguesia da ilha por AMBICIOSOS7.

Certamente que partiram da parte alta para a parte baixa, uma vez que é notório o predomínio 
da planície sobre “serra” o que permite uma sensação de desafogo, naturalmente propícia ao 
desenvolvimento das atividades produtivas, numa terra que era generosa e fecunda. Dava pastel 
e trigo. Com o tempo milho e batata-doce. Para entendermos o alcance desta atividade fixemo- 
-nos no que escreveu o oficial da marinha sueca Jean Gustave Hebbe, quando passou pelo Faial 
nos inícios do século XIX, cuja prova se expressa numa “terra bem cultivada” que produz milho, 

    3 Avelino de Freitas de Meneses, “O Povoamento” in Artur Teodoro de Matos, Avelino de Freitas de Meneses, José Guilherme Reis Leite [dir.], História 
dos Açores. Dos Descobrimentos ao século XX, Volume 1, Angra do Heroísmo, Instituto Açoriano de Cultura, 2008, p. 105 [63-109].

    4 Idem, “O Arquipélago dos Açores” in, Joel Serrão e A.H. de Oliveira Marques [dir.], Nova História da Expansão Portuguesa. A Colonização Atlân-
tica, vol. III, Lisboa, Editorial Presença, 2005, pp. 213-214 [207-561].

    5 Ferreira Drumond, Anais da Ilha Terceira, vol. I, Edição fac-similada da edição de 1850, Angra do Heroísmo, Governo Autónomo dos Açores/
Secretaria Regional da Educação e Cultura, 1981, p. 47

    6 Marcelino Lima, Anais da Ilha do Faial (História da Ilha do Faial), 2.ª Edição, A & H Printing, East Providence, 1976, p. 41.
    7 António Ferreira de Serpa (Introdução e anotações), Dois inéditos acerca das ilhas do Faial, Pico, Flores e Corvo: Saudades da Terra (séc. XVI) 

por Gaspar Frutuoso e Espelho Cristalino em jardim de várias flores (séc. XVII) por Frei Diogo das Chagas, p. 33; José Machado Serpa, A Fala 
das Nossas Gentes, p. 119. Sobre nomes e alcunhas de Feteira, veja-se Lúcia de Melo Serpa, Alcunhas da Ilha do Faial, Horta, Edição do Autor, 
2014, pp. 66-70 [Feteira].
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bom trigo, batatas de excelente quantidade”, abóboras e frutas8. Mas antes foi necessário roçar 
as terras, rasgar caminhos, construir habitações. 

Junto ao mar, foi construído um pequeno porto ou portinho na designação de Frutuoso. 
Porto de saída para as atividades piscatórias; porta de entrada e de saída de quem se pretendia 
deslocar na falta de estradas; local de fuga de quem clandestinamente emigrava fugindo à miséria  
e à tropa.

2.2. QuantOs FOmOs?

Não cabe neste trabalho fazer um estudo quantitativo exaustivo da evolução da população 
da freguesia da Feteira, de acordo com os dados existentes. Importa-nos sim considerar o total 
de efetivos – tamanho da população – e a sua evolução no tempo, identificando a emigração 
– legal ou ilegal ou de salto – das gentes como o principal fator relacionado com as mudanças  
verificadas. 

Se não é fácil contabilizar e calcular com exatidão o número de homens que foram gradual-
mente se fixando no espaço ilhéu, por falta de “estatísticas rigorosas e sistemáticas”, o que obriga 
a que o cálculo do número se faça por aproximação ou por estimativas, podemos, no entanto, 
antecipar, de acordo com a análise dos documentos que infra se apresentam, ou que a população 
faialense apresenta um movimento ascendente até 1864, data do 1.º censo da população, e que 
a partir daquela data o movimento se torna descendente.

Note-se que até meados de Setecentos, numa época em para os Estados o total das gentes 
não constituía uma preocupação efetiva, e quando isso acontecia o móbil residia, geralmente, em 
motivos de ordem fiscal ou militar, coube à Igreja Católica tarefa de registar em livros próprios 
todos os registos de nascimento, de e casamento9 e de óbitos10. 

Nos Açores, notamos que essa situação já se verificava desde 1559. Ou seja, neste ano seriam 
aprovadas as Constituições Sinodais apresentadas pelo Bispo D. Jorge de Santiago ao Sínodo 
Episcopal, que determinavam que em cada Igreja do bispado se fizessem três livros: batismos, 
casamento e óbitos, o que significava que em todo o Arquipélago se ajustava “a disciplina da 
atividade clerical […] às determinações do Concílio de Trento”11. Deste modo, na segunda 
metade de Seiscentos, os registos paroquiais – “os títulos mais preciosos e caros aos filhos da  
Igreja” – tornam-se extensivos a todos as ilhas,

No entanto, a partir da segunda metade do século XVIII, os Estados começaram a dar 
importância ao número dos seus habitantes, uma vez que a sua grandeza também passava a ser 
avaliada pelo total da sua população. Tal permite afirmar que o século XVIII teve a eficaz preo-
cupação de conhecer a totalidade dos homens. No caso dos Açores, só a partir de 1766, com a 

    8 Jean Gustave Hebbe, “Descrição das Ilhas dos Açores”, Arquivo dos Açores, vol. X, Edição fac-similada da edição de 1888, Ponta Delgada, 1982, 
p. 525.

    9 Em 1563, na 24.ª sessão do Concílio de Trento, realizada em 11 de novembro, foi decidido que nas igrejas “do mundo católico” se deveriam lavrar 
em livros próprios todos os registos de nascimento e casamento.

  10 Só em 1614, é que o Papa Paulo V determinou que esta obrigatoriedade se alargasse ao registo de óbitos, situação que, apesar de tudo, já se vinha a 
praticar. 

  11 Cf. Artur Boavida Madeira, População e Emigração nos Açores (1766-1820), Cascais, Patrimónia Histórica, 1999, p. 32.
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criação da Capitania-Geral, é que se passa a dispor de um conjunto documental e informativo 
extensivo ao arquipélago, permitindo, assim, uma vez que se inicia com regularidade e com 
minúcia a prática de arrolamento dos efetivos populacionais, acompanhar, com rigor variável, 
a evolução do número de habitantes ao nível de cada freguesia, assim como os comportamen-
tos relativos à natalidade e mortalidade. Essa tarefa é incumbida por D. Antão de Almada, 1.º 
capitão-general, à hierarquia eclesiástica, disseminada por todas as ilhas, para que realize o 
assentamento anual do número dos moradores de cada paróquia, de forma a poder enviar com 
regularidade – anualmente – e minúcia mapas estatísticos da população à Secretaria de Estado 
da Marinha e do Ultramar.

É nesta conformidade que se há de entender que, na sequência do alargamento das funções 
sociais do Estado, em Portugal se dê início em 1864, e com regularidade, à realização de um 
conjunto de operações de contagem da população - os recenseamentos nacionais: 1878, 1890, 
1900, 1911, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1981, 1991, 2001 e 2011.

Repare-se que com a República, a documentação produzida pela Igreja Católica – livros 
de nascimentos, de óbitos e de casamentos –, foi entregue a partir de 1 de abril 191112, por im-
posição legal, às repartições do Registo Civil, criado em 18 de fevereiro do mesmo ano, até à 
sua incorporação nos Arquivos Regionais.

Rezam as fontes que a primeira referência à população da Feteira é feita no Accrecentamento 
dos Vigairos Capellãis curados do Bispado d’Angra, de 30 de Julho de 1568, em que se alude 
que na freguesia existiam menos de 100 fogos13.

No período em que Gaspar Frutuoso escreveu as Saudades da Terra (1580-1590), na 
ilha do Faial existiam nove freguesias e os lugares da Ribeirinha e do Capelo, cujos habi-
tantes pertenciam à freguesia da Praia do Norte. Informa-nos que na freguesia da Feiteira 
[sic] existiam 90 fogos, 322 almas de confissão, “das quais são de comunhão duzentas e 
cinquenta”14. 

No século XVII, em 1643, segundo Frei Diogo das Chagas, das 8 491 “almas todas juntas” 
– maiores e menores – e das 1 864 fogos existentes na ilha do Faial, na Feiteira [sic] haviam 
563 almas maiores e 157 menores e 171 fogos15; ainda no mesmo século, Agostinho de Monte 
Alverne (1695), adianta que a Feiteira [sic] tem 253 fogos e 964 pessoas16; no século seguinte, o 

  12 “Aos vinte e dois dias do mês de junho de mil novecentos e onze, nesta cidade de Angra do Heroísmo, ilha Terceira, na Câmara Eclesiástica da 
Diocese de Angra, perante mim Augusto Pereira da Silveira, cónego da Sé, e escrivão ajudante da mesma Câmara Eclesiástica, compareceu o Exmo. 
Guilherme Goulart Pamplona Corte Real como delegado do Exmo. governador civil da Horta, ilha do Faial, cujo alvará de nomeação apresentou 
e a este fica junto, se procedeu ao inventário dos livros de batismos, casamentos, reconhecimentos e óbitos do registo paroquial daquele distrito 
com princípio em 1860 e vai até 31 de março do corrente ano, como se segue, por ilhas, concelhos e freguesias: Ilha do Faial - freguesia da Matriz: 
oitenta livros; idem da Conceição: cento e dezassete; idem das Angústias: cento e dezassete; idem da Feteira: oitenta e quatro; Castelo Branco; 
setenta e oito; idem do Capelo: cento e dezassete; idem da Praia do Norte: oitenta e um; idem dos Cedros: oitenta e quatro; idem do Salão: oitenta 
e cinco; idem da Ribeirinha: cento e sete; idem de Pedro Miguel: cento e um; idem da Praia do Almoxarife: oitenta e quatro; idem dos Flamengos: 
oitenta e nove. Tem este concelho e ilha mil duzentos vinte e quatro livros de registo paroquial”, BPARJJG, Diocese de Angra, Auto de Inventário e 
Entrega, 1911. 

  13 “Accrecentamento dos Vigairos Capellãis curados do Bispado d’Angra, de 30 de Julho de 1568”, Arquivo dos Açores, vol. VI, Edição fac-similada 
da edição de 1884, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1981, pp. 186-190.

  14 Cf. Gaspar Frutuoso, “Saudades da Terra”, já cit., in Mário Viana [coord.], História da Ilha […], p. 58. Na ilha do Faial, segundo o cronista açoriano, 
existiam 732 fogos, 3 545 almas de confissão e 2 550 almas de confissão.

  15 Diogo das Chagas, “Espelho Cristalino em Jardim de várias Flores”, in Mário Viana [coord.], História a Ilha do Faial. […], já cit., p. 77 [74-85].
  16 Agostinho de Monte Alverne, Crónicas da Província de São João Evangelista das ilhas dos Açores, in Viana [coord.], História a Ilha do Faial. […], 

já cit., p. 100 [100-117].
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padre António Cordeiro [1717] refere que a freguesia tem 236 vizinhos (fogos)17; na Corografia 
Açoriana – anterior a 1723 – escreve-se que na freguesia dos Feteira existiam 285 vizinhos 
(fogos), 860 pessoas maiores e 165 menores18.

É evidente que uma análise dos números anteriores, recomenda muita prudência, uma vez 
que permite perceber que nem sempre os menores são considerados, ou seja, o mesmo é dizer 
que impossibilita saber com precisão os totais da freguesia.

Em finais do Antigo Regime, e com base em estudo de Paulo Lopes de Matos, que com-
preende o período de 1791-1813, verificamos com base no quadro infra, que, enquanto na 
Feteira se verifica um aumento da população, exceção para 1794, o total da ilha diminui nos 
anos de 1799 e 1801, quando comparados com os anos anteriores e volta a crescer a partir  
de 180919.

mapa 1: população do Faial em finais do antigo regime (1791-1813)

Freguesias/anos 1791 1793 1794 1799 1809 1813

Matriz 2 990 2 721 2 701 2 839 3 048 ---

Feteira 1 645 1 690 1 688 1 780 1 883 1 929

Cedros 2 808 2 844 2 859 1 924 2 261 2 406

total 17 295 17 408 17 618 16 866 19 431 ---

Fonte: paulo Lopes matos, “estruturas demográficas da ilha do Faial em Finais do antigo regime (1791-1813), Boletim do Núcleo 
Cultural da Horta, 2009 (18), p. 303 [291-311].

Em 1821, a freguesia da Feteira havia ultrapassado os dois milhares de indivíduos, ao atingir  
2 012420 e em 1851 a população chegou aos 2 510 habitantes21.

Se é certo que a população da ilha do Faial não deixou de crescer desde o século XV a 
meados do século XIX, não é menos certo que a partir da análise dos recenseamentos da popu-
lação iniciados em 1864, é notório que a população da ilha do Faial começou a decrescer como 
se pode constatar pela análise do mapa 2:

  17 Fogo é sinónimo de vizinho ou morador. António Cordeiro, “História insulana das ilhas a Portugal sujeitas no Oceano Ocidental”, in Viana [coord.], 
História a Ilha do Faial. […], já cit., p. 125 [123-136].

  18 Autor Anónimo, “Corografia insulana”, in Viana [coord.], História a Ilha do Faial. […], já cit., p. 138 [137-140].
  19 Paulo Lopes Matos, “Estruturas Demográficas da Ilha do Faial em Finais do Antigo Regime (1791-1813), Boletim do Núcleo Cultural da Horta, 

2009 (18), p. 303 [291-311].
  20 Cf. Mário Viana [coord.], História da Ilha do Faial (das origens a 1883), vol. II, Horta, Câmara Municipal da Horta, 2010, p. 133.
  21 Em 1851 existiam na freguesia da Feteira 600 fogos. A população era composta por 1 043 habitantes do sexo masculino e 1 467 do feminino; 

nasceram 73 crianças – 35 do sexo masculino e 38 do feminino; morreram 50 pessoas – 21 do sexo masculino e 29 do feminino. Realizaram-se 14 
casamentos, BPARJJG, Governo Civil do distrito da Horta, “Mapa estatístico dos fogos e da população e seu movimento no Concelho da Horta no 
ano de 1851, Horta, 15 de novembro de 1852”.
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mapa 2: a população da freguesia da Feteira e da ilha do Faial entre 1864 e 2011

Censo/ano total ilha total Feteira Freguesia mais populosa da 
ilha do Faial

1864 26  259 2 678 Cedros
1878 25 084 2 418 Cedros
1890 23 486 2 231 Cedros
1900 22 075 1 999 Cedros
1911 20 214 1 759 Cedros
1920 18 917 1 717 Cedros
1930 21 510 1 980 matriz
1940 23 280 2 049 matriz
1950 23 923 2 188 matriz
1960 20 281 1 916 angústias
1970 17 068 1 540 matriz
1981 15 489 1 395 matriz
1991 14 920 1 483 angústias
2001 15 063 1 612 angústias
2011 15 038 1 899 matriz

Fontes: pOrtugaL, Censos de 1864 a 2011; drepa, Aspetos Demográficos dos Açores - 78, angra do Heroísmo, drepa, 1981, p. 76.

Assim, é notório o decréscimo da população entre 1864 – 2 687 – e 1920 – 1 717; nos dois 
recenseamentos seguintes – 1930 e 1940, volta a subir, para decrescer novamente até 1981. 
Os últimos três recenseamentos – 1991, 2001 e 2011 – consagram um aumento contínuo da 
população. Se a emigração pode ser o principal fato de uma queda acentuada da população, a 
partir de finais do século XX, o aumento explica-se pela fixação de gente na freguesia, de que 
os loteamentos na Rua do Algar são um exemplo.

No fundo, apesar das margens de erro que possam existir, decorrentes do entrave que possam 
constituir a quantidade e a qualidade dos dados, a população da ilha do Faial passou de 26 259 
habitantes para 15 038, respetivamente em 1864 e 2011, o que significa que neste lapso de tempo 
houve um decréscimo na população de 11 221 habitantes (42,7%). Igual fenómeno também se 
verificou em relação à freguesia da Feteira que perdeu no mesmo período 779 (29%) habitantes. 

Devemos acrescentar que esta situação de decréscimo também se estendeu às demais freg-
uesias da ilha.

Registe-se, no entanto, que a partir do censo de 1930 a população do concelho da Horta 
volta a crescer o que se confirma nos censos seguintes, para voltar a descer a partir do censo de 
1960, situação que se mantém até ao censo de 2011.

O fator determinante deste decréscimo reside nos números da emigração – legal ou clan-
destina22 –, porque se tivermos em atenção os dados do mapa 3, concluímos que o total de perdas 

  22 “Tenho a honra de acusar a receção do ofício de V. Exa em data de ontem, e em cumprimento das suas determinações, ordenei que os remos das 
lanchas fossem recolhidos, tanto na cidade, como os da Feteira e Castelo Branco – não me sendo possível fazer a mesma participação para o Pico 
por não haver tempo de receção do citado ofício embarcação para a Madalena. Não aparece navio algum da parte sul, para onde se possa supor em-
barque de emigrados clandestinos – e por me ter informado que a carga da escuna Águia saída do Maranhão, é de aguardente de cana e armamento 
de guerra: artigos próprios para o tráfico da costa de África; e estou persuadido que segue viagem para ali. Contudo sirva-se V. Exa. indicar-me se 
devo continuar a mandar recolher os remos, logo seja conveniente”, BPARJJG, Intendência do Porto da cidade da Horta, “Ofício, de 7 de maio de 
1839, do capitão do Porto da Horta [Francisco Correia Garcia], ao Administrador do concelho da Horta [António Joaquim Nunes de Vasconcelos]”.
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(óbitos) é inferior ao de entradas (nascimentos). Mas se àquele associarmos as “saídas perpé-
tuas”, primeiro, para o Brasil, depois, para os EUA, verificamos que as perdas são superiores às 
entradas, exceção para os anos de 1886 e 1887. 

mapa 3: movimento de nascimentos, óbitos e emigrados no concelho da Horta nos anos de 1883,
1884, 1885, 1886,1887, 1890, 1893,1894, 1896, 1900, 1902, 1904, 1907 e 1910

nascimentos óbitos emigrados

ano Feteira total Faial Feteira total Faial Feteira total Faial

1883 62 711 43 489 44 351

1884 59 702 46 456 28 302

1885 65 689 38 461 27 207

1886 64 705 44 447 16 178

1887 72 696 41 447 27 251

1890 74 607 69 613 33 343

1893 63 575 39 422 38 346

1894 51 593 31 391 28 213

1896 52 601 48 518 18 213

1900 68 588 61 522 39 315

1902 63 593 40 441 58 454

1904 63 582 31 391 47 394

1907 37 553 47 415 51 352

1910 50 554 55 479 24 342

Fontes: pOrtugaL, Censos de População de 1890 e de 1900; BparJJg, Mapas estatísticos do movimento da população no Concelho 
da Horta de 1883,1884, 1885, 1886,1887, 1890, 1893,1894, 1896, 1900, 1902, 1904, 1907 e 1910.

Apurou-se, na nossa dissertação de doutoramento, que compreendia o período de 1880-1926,  
que do concelho da Horta saíram no mesmo lapso de tempo em direção a vários países de destino 
12 231 naturais e/ou residentes das 13 freguesias da ilha, cabendo à freguesia da Feteira 1 258 
indivíduos (10,2%).

Como já se se referiu, registamos que, e de acordo com os censos de 1930, 1940 e 1950, 
a população da ilha do Faial volta a crescer, ultrapassando até os números dos censos de 1900, 
1911 e de 1920. 

Esta situação deveu-se ao facto de os EUA, na década de 1920, terem dado início a uma 
política de restrições à emigração, ao estabelecerem um sistema de quotas por nacionalidade 
(Quota Act ou Emergency Restriction Act of 1921, o Johnson Read Act of 1924 e o The Immigra-
tion and Nationality Act of 1952 ou Mcarran-Walter Act of 1952. 

Finalmente, na decorrência do Vulcão dos Capelinhos o decréscimo da população faialense 
viria a acentuar-se. Primeiro, na sequência da concessão de facilidades de acolhimento de sinis-
trados por parte do governo dos Estados Unidos fora do âmbito restritivo do sistema de quotas 
(a Public Law 85-892, de 2 de setembro de 1958 e a Public Law 86-648, de 14 de julho de 1960, 
vulgarmente conhecidas por Azorean Refugee Act of 1958 e Azorean Refugee Act of 1960; depois, 
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na sequência do Hart Cellar Act of 1965, assinado pelo presidente Johnson a 13 de outubro, que 
tinha, entre outros, os seguintes objetivos: eliminar o sistema de quotas com base na nacionali-
dade e contribuir para a união das famílias, fomentando a sua reunião em território americano.

De acordo com as leis de 2 de setembro e de 14 de julho, seriam atribuídos respetivamente 
1500 e 500 vistos. No termo da concessão, 30 de junho de 1962, seriam abrangidos 4 874 sinis-
trados do vulcão dos Capelinhos, sendo 241 residentes na freguesia da Feteira (4,9%)23.

sinistrados da Feteira – naturais e residentes – abrangidos pela Lei especial americana.

. Adelaide da Silva Furtado; Alfredo de Faria (Maria Leonor Dutra, Anselmo Francisco 
de Faria e Maria Natália Dutra de Faria); António Caldeira da Silva (Maria Adelaide Goulart 
e José Eduíno da Silva); António da Rosa Sousa (Durvalina Silveira Medeiros); António de 
Faria (Maria Alice Faria, João António de Faria e Urbano Manuel Faria); António de Vargas 
(Nisa Mendonça); António Furtado Fortuna (Filomena da Rosa Ferreira e Marcelino da Rosa 
Fortuna); António Moitoso (Virgínia de Faria); António Silveira dos Santos (Teresa da Glória 
de Faria e Hélder António Faria dos Santos); António Silveira Dutra (Zulmira de Lourdes, 
Humberto Silveira Dutra, Alfredo Faria Dutra e José António de Faria Dutra); Artur Serpa; 
Dinis Melo da Silva (Maria Bernardete da Costa e Urânia Maria Costa da Silva); Domingos 
Ferreira de Matos (Elvira da Conceição Matos e Maria da Conceição Ferreira de Matos); 
Eduíno Vargas Brum (Maria Alice da Fonte, Silvino de Vargas Brum, Maria Albertina Brum, 
Rogério Herculano da Fonte Brum e Aldina Maria Brum); Estulano Garcia (Irene Leonor Pires, 
Manuel Estulano Garcia e Maria de Lourdes Pires Garcia); Faustino Cordeiro (Filomena do 
Coração de Jesus Pereira, Manuel Leonardo Cordeiro, Cândido Manuel Cordeiro, José Domingos 
Cordeiro e Maria da Glória Pereira); Filomena do Céu da Silva; Francisco de Melo Furtado; 
Francisco de Vargas Dias (Fernanda Amélia Pinheiro, Maria e José Eduíno); Francisco Iná-
cio de Lemos (Maria da Glória Garcia, José Francisco de Lemos, Albertina Garcia de Lemos, 
Albertina Garcia de Lemos e Mário Garcia de Lemos); Francisco Inácio Furtado (Natália da 
Silva Lopes Furtado, Maria Celeste Lopes Furtado e Alda Maria Lopes Furtado); Francisco José 
Fernandes (Maria Amélia, Maria Lídia Fernandes, Maria Amélia Fernandes e Olga Maria Dutra 
Fernandes); Francisco Pereira Matos Júnior (Margarida Miguel, Maria Margarida Garcia de 
Matos, Alda Maria Garcia de Matos, Flávia Maria Garcia de Matos, Maria Manuela Garcia de 
Matos, Ana Maria Garcia de Matos e Rita Maria de Matos); Francisco Silveira de Sousa (Rita 
Oliveira, Maria Albertina de Sousa, Manuel Fernando de Sousa, Maria Alexandrina de Sousa, 
António Silveira de Sousa e Carlos Manuel de Sousa); Franklin Carlos da Silva (Maria Palmira 
da Silva); Frederico Silveira dos Santos (Maria de Lurdes de Vargas); Humberto Serafim da 
Silva (Maria Manuela da Silva Garcia); Isauro Jerónimo de Faria (Idalina Moniz de Carvalho 
e Ilda Moniz Tavares); João António de Faria (Zélia Garcia Peixoto, Maria da Glória de Faria, 
Manuel António de Faria e Maria de Fátima Peixoto de Faria); João Garcia Luís (Ester Lúcia 
da Terra Oliveira e António Luís Oliveira Garcia); João Paulo da Rosa Silva; João Victorino 

  23 Cf. Carlos Lobão, A Geração do Vulcão, Horta, Associação dos Antigos Alunos do Liceu da Horta, 2009.
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Machado (Maria Rodrigues do Espírito Santo, Maria Honorina Rodrigues Machado, Maria do 
Espírito Santo Rodrigues Machado e Luís Manuel Rodrigues Machado); Jorge Silveira Dutra 
(Maria Alice de Freitas Dutra, Jorge, Maria e José); José de Ávila Pereira (Ângela dos Anjos 
Pimentel, Claudino Ávila Pereira e Maria Ângela Pereira); José Bettencourt da Rosa (Ana 
Ermelinda da Silva e José Carlos da Silva Bettencourt Rosa); José da Faria (Lucília Natália 
de Andrade e Maria Teresinha Andrade Faria e Maria de Lurdes Andrade Faria); José Dutra 
de Faria (Maria de Lourdes Dutra de Faria, José Dutra de Faria, Mariano Dutra de Faria e 
Guilherme Dutra de Faria); José Garcia Rei (Maria Lúcia da Silva); José Goulart de Oliveira 
(Rosa da Glória dos Santos e Rosa Maria dos Santos Oliveira); José Januário de Sousa (Maria 
dos Anjos Leal de Sousa e Lina Maria Leal de Sousa); José Jerónimo Dutra (Maria Evange-
lina da Rosa Dutra e Arnaldo José Dutra); José Manuel Amaral Brum; José Melo da Silveira 
(Maria Lourdes Contente, Fernando Manuel Contente Silveira, Noélia Maria Contente Melo da 
Silveira e Maria Margarida Contente Melo da Silveira); José Pereira da Silva (Serafina Alice 
Faria, Isauro Manuel da Silva e José Alberto da Silva); José Silveira Filipe (Maria Amélia dos 
Santos e Olga Maria dos Santos Filipe); José Vitorino Rodrigues Machado; Leonor Filipe 
Fernandes (Balbina de Lurdes Fernandes); Lídia Clementina da Costa; Lourenço Alves de 
Freitas Júnior (Maria Ferreira Dias Pimentel e Manuel Dias de Freitas); Lúcia da Conceição 
da Rosa; Luís Gonzaga Fontes (Ana Emília Dutra e Luís Dutra Fontes); José Silveira Peixoto 
(Maria Natália de Oliveira Bettencourt, José Emídio Bettencourt Peixoto e Maria de Fátima 
Bettencourt Peixoto); Luís Silveira de Melo (Luísa Clementina de Simas); Manuel Alvernaz 
Bulcão Simas; Manuel da Silva Furtado; Manuel Dias Machado; Manuel Dutra (Isabel 
da Glória de Faria e António de Faria Dutra); Manuel Faria dos Santos (Ana Alice Furtado e 
Isauro); Manuel Francisco da Silva (Maria Teresinha Bettencourt Rodrigues, Ilídio Manuel 
Bettencourt da Silva e Vítor Manuel); Manuel Francisco da Silva (Palmira Alice da Silva); 
Manuel Inácio Maciel (Águeda Hortense Goulart Maciel e Fernando Manuel Goulart Maciel); 
Manuel Inácio Martins da Silva (Maria Medeiros da Silva, Manuel Medeiros da Silva e António 
Manuel Medeiros da Silva); Manuel José da Silva (Rosa da Conceição Silva e Maria de Jesus 
Silveira da Silva); Manuel José da Silva (Maria Luísa Terra); Manuel José Dutra (Lúcia Au-
rora da Silva, Manuel Ilídio da Silva Dutra e Margarida Maria da Silva Dutra); Manuel Pereira 
Contente (Austília de Lourdes Contente e Vítor Manuel Contente); Manuel Silva de Escobar 
(Ana Zulmira Pereira de Escobar); Manuel Silveira Luís; Maria Alice da Silva (Maria Natália 
da Silva Rocha); Maria da Estrela Melo Silva; Maria de Fátima Cipriano; Maria Hortense 
Garcia; Maria Valentina de Aguiar; Norberto Alvarino Jorge (Senhorinha Correia Garcia 
e Maria Goreti Garcia Jorge); Raul Silveira Filipe (Adélia Etelvina da Silva, Manuel e José); 
Sérgio Gonçalves Jr. (Maria Laudelina de Oliveira); Tomás Bettencourt da Rosa (Maria de 
Lurdes Melo)24.

  24 Idem, Ibidem, pp. 96-98.
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3. O sustentO ecOnómicO

3.1. DO amanhO Da terra

“Qual a razão por que não reina nos campos e nas eiras aquela alegria que tanto caracte-
rizava os nossos precedentes? / Sabe-se: a falta de trigo. / Que meios se devem empregar 
para preservar as searas dos males que a invadem? / A quem compete pedimos que se 
empenhe fervorosamente por tal assunto. Correspondente”1.

Desde o povoamento que o esforço de sucessivas gerações de colonos fizeram da agricultura 
e da criação de gado as duas fontes de riqueza dos Açores, de que dependiam o comércio e a in-
dústria, isto é, o espaço insular foi sendo gradualmente transformado, domesticado, passando-se de 
uma paisagem selvagem e inculta a uma paisagem de terrenos de pastagem e de cultura de cereais, 
certamente em atenção à vocação do solo, bem como às condições amenas de um clima húmido.

Como já lembrei, a localização geográfica da Feteira propiciou um “modelo económico 
agro-pastoril variado” assente na produção de pão, carne e laticínios, o que permitiu desenvolver 
uma agricultura assente numa produção diversificada que ia ao encontro da dieta mediterrânica 
certamente do agrado da maioria das populações que se fixaram na ilha – pão, vinho, vegetais, 
fruta a que naturalmente se associou peixe e outros produtos do mar, e que se tornaram impor-
tantes na alimentação dos seus habitantes.

Deste modo, a principal característica desta agricultura resultou de se ter sabido conjugar, 
ao mesmo tempo, uma produção para a subsistência ou autoabastecimento e para a exportação. 
Assim, o trigo tornou-se num produto fundamental tanto para a dieta das populações como 
um produto a exportar para a ilha do Pico, para o reino e para as praças do norte de África. De 
salientar, que o predomínio de certas culturas como o pastel e a laranja visavam os mercados 
externos e que foram variando ao longo do tempo de acordo com as necessidades dos países 
consumidores. A respeito da produção de pastel, na Feteira, João Soares Albergaria escreveu, 
em 1822, que “fez a sua antiga riqueza”2.

Logo, como em outras localidades dos Açores, a configuração do espaço e a composição 
dos terrenos determinaram a história da freguesia, indo desde a atividade piscatória à existência 
de terras aráveis e férteis, propícias à cerealicultura, ao milho, à criação de gado, à produção de 
batata-doce e branca – inglesa – e de banana.

Tal como na maioria das freguesias faialenses, quando se analisa a paisagem rural da fre-
guesia da Feteira, apesar da diversidade da área cultivada, os cereais, primeiro o trigo, depois 
o milho, são os elementos dominantes, considerados as subsistências alimentares mais básicas, 
o que faria da Feteira, uma das áreas de maior fertilidade de trigo na ilha do Faial, no século 

    1 “PELO CAMPO, Feteira, 22 de julho”, O Telégrafo, 1901, julho 23 (4 631), p. 1.
    2 João Soares Albergaria, “Corografia Açórica ou descrição física, política e histórica dos Açores” [1822], in Mário Viana [coord.], História da Ilha 

[…], p. 239 [238-245].
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XVIII3, e como se podem ver nos mapas de produção elaborados pela administração do concelho 
da Horta. Por exemplo, no de 1885, nota-se que à cabeça estava a freguesia dos Cedros tanto na 
produção de milho – 1 011 200 litros – como na de trigo – 421 litros – logo seguida da Feteira 
com 842 700 e 421 000 respetivamente, embora a sua área de cultivo seja inferior à dos Cedros. 
Esta situação permite afirmar que a Feteira era uma das freguesias mais produtivas.

No entanto, ao longo dos séculos a ilha do Faial foi deficitária tanto na produção de trigo como 
de milho, o que ocasionou fomes cíclicas, uma vez que o pão se tornara o elemento essencial e 
fundamental da alimentação4. A esterilidade agrícola resultava, regra geral, das condições clima-
téricas adversas – temporais violentos, abundantes chuvas5, nevoeiros6 e estiagens prolongadas 
–, da falta de braços decorrente da emigração, geralmente clandestina ou de salto ou embarque 
por alto7, e da profusão de pragas, como alude o correspondente da freguesia do semanário O 
Faialense. No primeiro caso, destacava os estragos provocados, pelo temporal de 15 de fevereiro 
de 1889, “nos trigais e tremoçais. As batatas já têm queima. Houve já a colheita da fava, sendo 
escassa em alguns sítios8; no segundo, depois de referir que haviam principiado as ceifas e as 
debulhas deixava um lamento muito comum também aos correspondentes de outras freguesias: 
“Os lavradores têm lutado com muitas dificuldades por falta de trabalhadores. Isto vai mau, muito 
mau! Os rapazes partem incessantemente para as longínquas paragens da América e daqui a pouco 
não há quem dê um dia de trabalho!”9

Note-se que o correspondente alude, por vezes, que a escassez de milho levava a que os 
amigos do alheio não tivessem qualquer rebuço em apropriar-se de um meio de subsistência de 
que certamente também tinham necessidade: ”Roubaram há pouco tempo à Sr.ª Francisca Emília 
de Vargas, da Travessa de S. Pedro, 10 alqueires de milho. Foi na ocasião que esta Sr.ª tinha ido 
visitar um seu parente”10. Ou então como se escrevia no jornal a Discussão a propósito de uma 
onda de assaltos que, em 1894, mereceu a atenção do respetivo articulista: “Nos últimos tempos 
tem-se cometidos vários furtos em terras e hortas, principalmente em milho, abóbora e melancias, 
destruindo barbaramente nas hortas esta última fruta, o que denota um espírito de perversidade 
em quem pratica tais atos!”11

    3 A costa de freguesia era considerada a melhor “para dar trigo, milho, cevada e aveia”. Era visível a existência de várias debulhadoras em diferentes 
pontos da Feteira “semanas a fio”. A esta dinâmica agrícola associam-se a construção de sete moinhos. Os dois que ainda conhecemos, mas já em 
adiantado estado de degradação eram de pertença de José de Sousa Melo, à Cruz da Portela, construído cerca de 1960 e desativado em 1968; e de 
António Pilão (Lombega), construído cerca de 1939 e desativado em 1985, no Algar.

    4 Na freguesia da Feteira, certamente como nas outras freguesias rurais, o pão e bolo de milho constituíam a base da alimentação.
    5 “O vento voltou ao norte, / Até faias arrancou; / Depois da perca já feita, / O vento norte abrandou /”, Armando Cortes-Rodrigues, Cancioneiro Geral 

dos Açores, 2 vol., Angra do Heroísmo, Secretaria Regional da Educação e Cultura/Direção Regional dos Assuntos Culturais, 1982, p. 364. 
    6 O Faialense, 1888, julho 15 (51), p. 3: “Até que enfim, reapareceram os belos dias que tanto se desejavam, porque o persistente nevoeiro e chuva que 

caiu em dias da semana passada, causou bastante desânimo nos lavradores, a ponto de dizerem que este ano não haveria trigo, para pagar as rendas e 
foros. / Efetivamente, os trigos sofreram bastante avaria, notando-se em vários lugares o quererem grelar. / Felizmente os dias vão correndo melhores, 
e se não houver alterações brevemente principiarão as ceifas e debulhas, trabalhos estes os mais alegres e divertidos dos nossos camponeses.

    7 Sobre o assunto, veja-se Florêncio Terra, Água de Verão, Ponta Delgada Signo, 1987, pp. 71-75. Escreve sobre a fuga de alguns jovens da Feteira, 
a partir do Pesqueiro Raso. Em 1894, sobre este assunto, podia ler-se no jornal O Atlântico, março 25 (1 633), p. 3: “Quando serão castigados os 
administradores do concelho do distrito, implicados nos sujos casos de emigração clandestina?”.

    8 “FREGUESIAS RURAIS, Feteira, março, 6 de 1889”, O Faialense, 1889, março (9) pp. 2-3: “O temporal do dia 15 do mês transato causou muitos 
estragos nos trigais e tremoçais. As batatas já têm queima”; “Na minha última correspondência, disse que os batatais de tarde estavam muito prome-
tedores, mas já foram prejudicados, em consequência do tempo ter corrido chuvoso. / Os tremoçais também sofreram avaria”, “Freguesias Rurais. 
Feteira. Julho 18 de 1888”, O Faialense, 1888, julho 22 (52), p. 3.

    9  “FREGUESIAS RURAIS. Feteira”, Ibidem, 1889, julho 21 (52), pp. 2-3.
  10 Idem.
  11 “Noticiário”, Discussão, 1894, agosto 26 (20), p. 3.



53

Quanto às pragas, verificamos que, na sessão da Câmara da Horta de 14 de maio de 1914, 
o agrónomo distrital informava a vereação que em alguns terrenos das freguesias da cidade, Fla-
mengos, Feteira e Castelo Branco as culturas estavam efetivamente, a ser muito prejudicadas por 
larvas diversas, sobretudo por uma espécie que reputava de indígena, e que para combater este mal 
havia indicado que se fizessem diversos trabalhos e aplicações de adubos químicos, sem no entanto 
referir quais. Adiantava ainda que a Circunscrição Agrícola do Sul estava a realizar um estudo 
entomológico sobre o assunto e que igual estudo se estava a realizar pela secção da Horta daquela 
Circunscrição. Na sequência desta informação, deliberou a vereação aguardar pelas conclusões do 
estudo para então tomar as providências que o caso reclamava.

É nesta conformidade, face ao exposto, que se há de entender a preocupação das autoridades 
concelhias – governador civil, administração do concelho e Câmara Municipal – face à carência 
cerealífera, ou seja, era corrente recorrerem aos regedores e às Juntas de Paróquia para que informas-
sem do milho existente e do necessário tanto para consumo de pessoas e animais domésticos como a 
quantidade calculada para a reprodução até à nova colheita, de forma a prever se seria necessário ou 
não a importação de milho, face a anos em que a produção era ou se previa que fosse pouco rendosa:

“Em cumprimento da circular de V. Exa sob n.º 76, de 17 de junho findo, tenho a honra 
de informar V. Exa. que, ouvidas as respetivas Juntas de paróquia deste Concelho, julgo 
haver milho necessário para consumo até à nova colheita, pois que as freguesias da Matriz, 
Conceição, Feteira, Castelo Branco, Praia do Norte, Cedros, Salão e Praia do Almoxarife, 
têm milho para o seu consumo, havendo a mais em cada uma das freguesias, da Ribeirinha 
e Flamengos, dezoito mil litros de milho, faltando na freguesia das Angústias dezoito mil 
litros”12.

Esta preocupação das autoridades é compreensível porque o milho13 ao substituir e ao ocupar 
as terras de trigo, passou a constituir, a partir do século XIX, devido à sua adaptação a climas 
húmidos e à exploração intensiva, a cultura dominante, transformando-se na base da alimentação 
popular, passando também a ser usado como forragem para o gado.

Como já lembrei, a terra constituiu sempre o principal agente de fomento local, e a base do 
trabalho da maioria da população. A localização da freguesia numa planície à beira-mar acabou 
por definir a sua fisionomia económica. Com efeito, durante séculos, a fertilidade dos campos foi 
determinante na produção de cereais – trigo, milho14 e cevada -, de leguminosas – feijão, fava, 
ervilha, tremoço -, de tuberosas – batata branca e doce, usadas tanto na alimentação de pessoas 
como na de animais - de hortícolas – melancia, melão, abóbora, mogango, alho, pepino, couve, 
nabo, árvores de fruto e na criação de gado, como se pode ler nos mapas de produção “dos gé-
neros abaixo designados no ano de …” elaborados pela Administração do Concelho da Horta, 

  12 BPARJJG, Administração do Concelho da Horta, “Ofício, n.º 165, de 17 de agosto de 1899, ao governador civil do distrito da Horta”.
  13 Sobre a sementeira de milho, disse-nos Manuel José dos Santos: “Na sexta-feira santa, os antigos não faziam nada, mas mesmo nada. Diziam que 

nem os melros mexiam os ovos no ninho. No sábado de aleluia, depois da missa, os lavradores iam para as terras semear os milhos, levando as vacas 
campainhas nos pescoços”.

  14 Em 1945, a Junta Geral do distrito Autónomo da Horta, atribuiu a Manuel Silveira Filipe um prémio de 400 escudos pela “melhor seara de milho”; e 
a Manuel Francisco da Silva Costa 600 escudos pela “maior seara de milho”, cf. BPARJJG, Junta Geral do Distrito Autónomo da Horta, “Prémios 
pela cultura de Milho”, 1945.
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que permite concluir que a atividade agrícola seria dominante, e que a aptidão dos solos permitiu 
também uma diversidade de culturas, situação corroborada por Silveira de Macedo em 1871:” Há 
nesta freguesia boas casas e abastados lavradores e seu solo é muito fértil de todos os géneros”15.

Todavia, é necessário referir o importante papel que coube às quintas, com as suas árvores 
de fruta (laranjeiras, figueiras, nespereiras, pessegueiros, pereiras e ameixieiras) e às hortas 
(pequenas courelas de terra) onde se cultivavam, de forma intercalada, tubérculos e produtos 
hortícolas, que se pode apelidar de cultura promíscua. Repare-se que tanto as quintas como as 
hortas se situavam, na maioria dos casos, junto às habitações. As hortas, apesar de ocuparem 
um pequeno espaço dentro da superfície agrária não deixavam de ter um papel importante na 
economia familiar, ou na satisfação da alimentação quotidiana. Por vezes, funcionavam como 
complemento aos cereais, sobretudo em anos de penúria, ou então eram usados para abastecer o 
mercado local, sobretudo em épocas de grande produção, o que levaria o governador civil, Santa 
Rita, a escrever no seu Relatório de 1866: “O seu terreno é naturalmente inclinado à produção 
de cereais, a maior fonte de riqueza dos seus habitantes”16.

Por outro lado, apesar do predomínio dos cereais na paisagem feteirense, é notório, no pre-
sente, o aumento da superfície agrícola afeta a pastagens permanentes que gradualmente subs-
tituíram as terras de cultivo, situação traduzida na expressão popular: “Hoje tudo é pasto, vacas 
e leite”. Naturalmente que esta situação se deveu à conjugação de vários fatores: a emigração, 
o alargamento da escolaridade o que permitiu a abertura a outras profissões e a outros negócios 
e a proximidade da Horta. A criação de gado e a produção de leite são fontes de rendimento 
mais estáveis e menos sujeitas aos condicionalismos da vida agrícola – condições climatéricas, 
flutuação da produção e dos preços. Realidade que nos Açores se acentuou a partir da década de 
1930. Hodiernamente, a ilha do Faial é uma ilha de pastagens.

É nesta conformidade que se há de entender o surgimento de novas alternativas como a 
produção de chicória, beterraba, tabaco, banana e morango. Se as duas primeiras contribuíram 
para assegurar, durante anos, uma pequena indústria, a fábrica da Sifal da firma Teófilo Ferreira 
Garcia, no lugar do Pasteleiro, na freguesia das Angústias. No caso do tabaco, este depois de 
apanhado era seco na freguesia dos Flamengos – Rua da Travessa – antes de ser enviado para 
São Miguel. Quanto à produção de banana, no presente as explorações existentes na freguesia 
abastecem o mercado local com muito sucesso.

3.2. criaçãO De gaDO

Na freguesia da Feteira, o gado bovino, uma referência da paisagem, tanto pode ser cria-
do à corda, à solta – nos pastos comuns da Florestal –, em atafonas de boi17 e em viteleiro (à 
manjedoura). Por isso, a sua importância era enorme, e disso não tinham quaisquer dúvidas os 

  15 António Lourenço da Silveira Macedo, História da Quatro Ilhas […], III vol., já cit, p. 52. 
  16 António José Vieira Santa Rita, Relatório […], já cit., p. 15.
  17 Segundo Manuel José de Arriaga Brum da Silveira, Memória Geográfica, Estatística, Política e Histórica sobre as ilhas do Fail e Pico, in Mário Viana 

[coord.], História a Ilha […], p. 216 [205-234], em 1821, existiam na Feteira 108 atafonas e 77 carros de bois.
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lavradores e os proprietários da dita freguesia, quando referiam, em 1911, que a pecuária era a 
sua principal riqueza, num abaixo-assinado em que solicitavam ao governador do distrito que o 
intendente de pecuária fosse substituído pelo médico veterinário António de Melo Correia18. Deste 
modo, a sua importância ia desde os trabalhos agrícolas (amanho das terras e aos transportes de 
tração animal – carros de bois) à produção de leite e de carne para abastecimento público e para 
exportação para outras ilhas e continente. A propósito, destacam-se a existência de alguns talhos 
na freguesia. Assim, pela leitura do registo de estabelecimentos licenciados na cidade da Horta 
e nas freguesias rurais, verificamos que em 1947 e 1948, existiam dois talhos: um na Travessa 
da Granja e outro nas Grotas, respetivamente de José Vieira e Leonildo Silva19.

No que se refere à produção de leite, destaca-se a construção, em diferentes zonas da fre-
guesia, de vários postos de desnatação e de recolha daquele da firma Martins e Rebelo20, com 
instalações na freguesia dos Cedros. No hodierno, essa tarefa está acometida à CALF, também 
localizada naquela freguesia.

Reza a documentação que a Câmara da Horta para evitar que os gados fossem roubados, 
evitando-se assim “guerras” entre proprietários e para facilitar a sua identificação (de posse), nos 
baldios fechados (tapados), decidiu que o gado devia ser marcado com sinais e marcas próprios 
e que estes deviam ficar registados em livros próprios. Assim, pela análise dos livros de Registos 
de Sinais do Gado da Câmara Municipal da Horta, que compreendem o período de 1884 e 1933, 
verificamos que os sinais e marcas mais usados pelos proprietários se circunscreviam a letras – E, 
R, B e M – que, geralmente, correspondiam ao nome e/ou ao apelido do proprietário num sinal 
com ferro no “quarto direito”21 ou na cocha direita do animal. Havia também quem adicionava 
a este sinal “um corte na orelha direita pelo lado e baixo, sinal que promete usar sem alteração 
alguma”22. Outros, embora não documentados em nenhum dos livros referidos, usavam, como 
chegámos a ver, um sinal a tinta no pelo. No presente, os animais usam brinco numa ou nas duas 
orelhas com a devida identificação do proprietário. Os sinais usados eram, na maioria dos casos, 
“herdado do pai” ou “do sogro” ou então comprados a outros lavradores.

Por outro lado, o desenvolvimento do sector também resultou da introdução de novas raças 
quer para trabalho, quer para produção de leite e de carne, vindas respetivamente dos Estados 
Unidos e da Holanda. 

Concomitantemente, a Câmara da Horta também tomou iniciativas no sentido de animar 
a criação de gado no Concelho. Assim, em 1907, a 10 de maio estabelecia no seu orçamento 
uma verba destinada a premiar os lavradores que mais se distinguissem. Para o efeito, mandou 
uma circular às Juntas de Paróquia dos Flamengos, Castelo Branco e Cedros, dando a conhecer 
os prémios instituídos “para uma determinada classe de gado com o fim de alguma maneira 
recompensar os criadores que mais se dedicam a esta útil indústria “23.

  18 Cf. BPARJJG, Governo Civil do distrito da Horta, Movimento popular com vista à substituição do intendente de pecuária do distrito pelo médico 
veterinário António de Melo Correia, 1911

  19 BPARJJG, Delegação de Saúde da Horta, Registo dos Estabelecimentos Licenciados nesta cidade e freguesias rurais, 1947-1947, fls. 25-34
  20 Durante alguns anos, último quartel do século XX, manteve no lugar dos Quinhões um silo de milho uma vez que se havia estabelecido na freguesia com 

uma grande quantidade de gado.
  21 BPARJJG, Câmara Municipal da Horta, Livro para se lançarem os registos dos sinais do gado neste concelho da Horta”, 1884-1933, fls. 33, 64, 77, 79 e 82.
  22 Idem, fl. 83.
  23 BPARJJG, Câmara Municipal da Horta, Livro de Registos, 1906-1907 (62), fls. 109 v.-111.
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O total de prémios dividia-se em três parcelas a distribuir por outros tantos certames que se 
realizariam anualmente pelas festas de São Pedro, do Bom Jesus e de Santa Catarina respetivamente 
nas freguesias dos Flamengos, dos Cedros e de Castelo Branco, como se pode ver no Quadro.

Quadro 4: certames de criação de gado levados a efeito pela câmara municipal da horta 
nas freguesias dos Flamengos, dos cedros e de castelo Branco

Festa Freguesia Data Freguesias ParticiPantes

São Pedro Flamengos 29 de junho Flamengos, Praia do Almoxarife, Pedro Miguel, Matriz, 
Conceição e Angústias

Bom Jesus Cedros 6 de  agosto Cedros, Ribeirinha, Salão e Praia do Norte

Santa Catarina Castelo Branco 25 de novembro Capelo, Castelo Banco e Feteira

Fonte: A Ordem, 1907, junho 11 (4 014), p.1; BPARJJG, Câmara Municipal da Horta, Livro de Registos, 1906-1907 (62), fls. 109 v.-111.

O júri que presidia aos certames era composto pelo Intendente de Pecuária do distrito, por 
um representante do Sindicato Agrícola dos Flamengos e outro da Junta de Paróquia. Este júri 
atribuía três prémios: 

“1.º- 30$00 réis, para o criador que apresentar a rês mais gorda e com mais de dois anos;
  2.º- 20$000 réis, para a melhor vaca leiteira; 
  3.º- 10$000 réis, para o novilho reprodutor de raça mais pura. 

Esta medida da Câmara não passou despercebida ao jornal A Ordem, que a considerou como 
“um acertado passo de fomento agrícola, dado ser um caminho que andamos a ver deserto”24.

Repare-se que, além do gado bovino, existiam, na freguesia da Feteira, em 1906, de acordo 
com uma informação da administração do concelho da Horta, as seguintes espécies e respetivo 
número, como se pode ver no seguinte mapa: 

mapa 4: existência de animais de espécies abaixo indicadas no concelho da horta, em 1906
25

Freguesias Bovina Ovina caprina suína25 cavalar asinina

m F m F m F m F m F m F

Feteira 320 1 240 230 432 52 310 398 115 1 1 4 2

total 1 577 8 488 1 593 3 992 258 1 123 2 945 1 743 18 16 49 34

Fonte: BPARJJG, Administração do Concelho da Horta, Mapa da existência de animais de espécies abaixo indicadas no Concelho da Horta, 
em 1906, Horta 2 de fevereiro de 1907 [Administrador Interino: Manuel M. da Conceição]26.

  24 A Ordem, 1907, junho 11 (4 014), p. 1.
  25 No que respeita à produção de suínos, estes além da carne, forneciam banha que substituía a falta de azeite e ajudava a conservar os alimentos em 

potes de barro.
  26 Em 1885, verificamos que na freguesia da Feteira foram produzidos 160 quilos de linhos, 300 de manteiga de vaca e 1600 de lenhas, cf. BPARJJG, 

Administração do Concelho da Horta, “Mapa da produção dos géneros baixo indicados em 1885”, Horta, 30 de julho de 1886 [Administrador do 
Concelho: Urbano Prudêncio da Silva]. Pela leitura do mesmo mapa, verificamos que foram usados para obras 140 paus de faia, 160 de castanho 
e 20 de pinheiro. Registamos ainda as seguintes notícias: “O estado sanitário do gado vacum, nesta freguesia, atualmente é mau”, “FREGUESIAS 
RURAIS. Feteira, março, 6 de 1889”, O Faialense, 1889, março 10 (33), pp. 2-3; “A Sociedade de Gado Vacum, da freguesia da Feteira, na sua sessão 
de domingo passado nomeou o Sr. Rufino Ávila de Faria para cobrador das suas contas, visto o Sr. Faria pedir a demissão de tal cargo”, O Telégrafo, 
1920, fevereiro 3 (7 703), p. 3.
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Registe-se que em 1949, num certame de Pecuária realizado na Quinta de São Lou-
renço, promovido pela Junta Geral do distrito Autónomo da Horta, a Intendência Pecuária  
premiou os seguintes criadores de gado 
da freguesia da Feteira: ovelhas,  Ade-
lina A. Dutra (3.º); borregas, José Do-
mingos Cabral (3.º); borregos, Adelina 
A. Dutra (2.º); muares, José S. Dutra de  
Melo (3.ª)27.

No presente, as dificuldades do 
sector agropecuário, visível no cada 
vez menor número de pessoas que se 
dedicam a tempo inteiro à atividade, 
o aumento da escolaridade, as novas 
possibilidades de emprego, sobretudo 
na função pública, levaram à multipli-
cação de pequenos e médios empre-
endimentos nos sectores da indústria, 
do comércio e dos serviços, tornando- 
-se a monocultura da vaca a marca 
mais contundente do setor primário  
feteirense.

  27 “Junta Geral do distrito Autónomo da Horta”, O Telégrafo, 1949, maio 25 (14 855), pp. 1-2.

Gravura 28: Carro de bois

Gravura 29: 1898, carro de lenha
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3.3. a agitaçãO nO munDO rural

Em julho de 1862, os povos das ilhas do Pico e do Faial sublevaram-se, reclamando contra 
a contribuição predial, então criada pelo Governo, que vinha substituir o imposto do dízimo 
e contra o novo sistema decimal de medidas. Pode mesmo admitir-se que desde logo que se 
iniciou o arrolamento dos bens para a formação das matrizes, o povo no seu secular apego às 
suas práticas sublevou-se - sublevação de 1862 ou “ a desordem ou o tumulto nas freguesias 
do campo”. Nestas circunstâncias se é certo que se pretendia a continuação dos dízimos, não é 
menos certo que também se entendia que se devia continuar com o antigo sistema de pesos e 
medidas. No entanto, verificamos que a estas duas reivindicações devem juntar-se mais quatro, 
a saber: “a extinção dos emolumentos pagos pelos enterramentos; a supressão do pagamento de 
cinco réis que se paga no mercado desta cidade sobre cada alqueire de cereal que ali é vendido; 
a permissão dos carros poderem entrar na cidade a chiar; a permissão de poderem ser atrelados 
a cada carro duas juntas de bois”28.

No Faial, o furor popular iniciou-se no dia 27 de Julho nas freguesias de Castelo Branco  
e dos Flamengos. 

Ainda no dia 27, era publicado na imprensa faialense um longo comunicado do  
Governador Civil sobre o assunto, que terminava assim:

“Povos do distrito, confio na vossa ilustração. A lei há de ser cumprida no distrito da 
Horta, assim como se cumpriu no continente do Reino, e se está cumprindo nos outros 
dois distritos açorianos. Querem destruí-la por meio da agitação e da desordem, não 
quadra com a vossa conhecida prudência e índole generosa: mas se desgraçadamen-
te a alucinação arrastar alguns ânimos a esse estado de desvario, com mágoa minha, 
serei forçado a usar de todos os meios, que a lei me faculta para fazer restabelecer  
a ordem, conter os agitadores, e executar a lei29.

 Às mulheres coube a liderança dos amotinados perseguindo a autoridade de cada  
freguesia, vindo os protestos a acabar em frente ao edifício do município, exigindo-se  
em altos brados a reposição da antiga tributação e do tradicional sistema de me- 
didas.

No dia 30 de julho, as populações das freguesias rurais desceram à cidade em “peso”,  
acompanhadas pelos respetivos párocos e pelas pessoas mais importantes de cada uma delas,  
estimando-se entre seis a oito mil pessoas, o que provocou grande pânico nos habitan-
tes da Horta. Chegadas à cidade rumaram em direção ao edifício dos Paços do Concelho, 
onde se encontravam o presidente da Câmara – António José Ferreira Rocha – e demais 
vereadores – José Pamplona Moniz Corte Real, Joaquim Pereira de Lacerda, José Ma-
ria de Oliveira Pereira e João Carvalho de Medeiros30e o governador civil entre outras 

  28 Sobre o assunto, veja-se BPARJJG, Governo Civil da Horta, Contribuições, 1862 (2).
  29 António José Vieira Santa Rita, “Governo Civil da Horta”, O Faialense, 1862, Julho 27 (51), p. 2.
  30 Não estiverem presentes os vereadores Francisco Peixoto de Lacerda Costa Rebelo e Francisco Pacheco de Melo Mariz Sarmento.
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autoridades, que receberam os representantes de cada uma das freguesias, que volta-
ram a exigir a abolição dos impostos, das posturas municipais e das medidas do novo  
sistema.

Foram recebidas, em primeiro lugar, as pessoas influentes da Feteira, ou seja, os represen-
tantes da freguesia cuja população foi considerada uma das mais pacíficas durante a crise que 
sublevou o mundo rural faialense.

Disse-lhes o governador que como cidadãos estavam no gozo dos seus direitos que lhes 
eram garantidos pela Carta Constitucional. Adiantou que se encontrava ali com as autori-
dades camarárias, que tinham sido eleitos pelo povo da ilha do Faial, com o objetivo de os 
“ouvirem e escutarem benignamente o que tivessem de lhes expor, na certeza de que seriam 
levados à presença do governo de Sua Majestade, e às cortes da nação portuguesa os seus 
pedidos”31. Adiantou que não eram com tumultos contra pessoas e bens que se obtinha o que 
se desejava. Por seu turno, os “povos” da Feteira responderam que era sua intenção con-
tinuar a pagar os dízimos e não as novas contribuições como sempre haviam feito os seus  
antepassados. 

O Governador Civil respondeu aos representantes das outras freguesias aquilo que havia 
dito aos representantes da Feteira, ou seja, que tanto ele, como a Câmara, “estavam resolvidos, 
atendendo ao seu pedido, em representar oportunamente a Sua Majestade no sentido por eles 
mencionado”32. Por isso, pediam às “pessoas mais respeitáveis das freguesias” que fizessem tudo 
o que estivesse ao seu alcance para evitar altercações à ordem pública, porque só assim é que 
se podia obter “o fim desejado”. Na ata que vimos citando, verificamos que o governador civil 
entendia que todo e qualquer insulto ou agressão que fosse feito aos regedores, “as considerava 
como feitas a si próprio”33.

Depois de retirarem satisfeitos com a resposta do governador, lavrou-se uma ata que seria 
publicada na imprensa faialense e lida em todas as paróquias da ilha. A partir de então não 
houve mais quaisquer atos desagradáveis.

Em suma, a análise dos documentos permite perceber que a ordem pública foi assaltada 
pelo tumulto e pela ofensa contra as autoridades locais – os regedores –, o mesmo é dizer 
que “o pagamento das contribuições ao Estado subsistiu, o uso do novo sistema de pesos e 
medidas manteve-se”34. Daí se perceber as palavras do governador civil, António José Vieira 
Santa Rita, quando em ofício de 22 de setembro, dirigido aos administradores do concelho 
da ilha do Pico, escrevia que “a ignorância foi incontestavelmente a causa primordial da sua  
alucinação”35.

  31 “Vereação Extraordinária da Câmara Municipal da Horta, em 30 de julho de 1882”, O Faialense, 1862, agosto 3 (52), p. 1. 
  32 Idem
  33 Idem
  34 Marcelino Lima, Anais do […], já cit., pp. 685-707. Em 1891 verificamos que na Relação dos sessenta maiores contribuintes no concelho da Horta, 

em contribuição predial, respetiva àquele ao ano, quatro eram da Feteira: José Silveira Bulcão Terra, Manuel Silveira Dutra; Francisco Urbano da 
Silva e Francisco José Luís Naia; na Relação dos quarenta maiores contribuintes prediais e industriais do concelho da Horta, em 1899, José Silveira 
Bulcão Terra, Francisco Urbano da Silva e Francisco Pereira Ribeiro Jr.

  35 O Faialense, 1862, setembro 28 (6), p. 1. 



60

3.4. a Pesca

A situação geográfica da freguesia, junto ao mar, explica que os feteirenses, sobretudo 
os da zona Baixa, se dedicassem à pesca, tanto mais que a documentação regista um porto de 
mar unicamente para pequenas embarcações de boa aberta também conhecidas por lanchas de 
pesca. Importa, no entanto, referir, que esta atividade não só teve pouco peso económico como 
se achava circunscrita às famílias da zona referida. Com o tempo, verificamos que a mesma 
assume um carácter residual, certamente decorrente da ideia de que era mais fácil domar a terra 
do que o mar cheio de perigos a que, muitas vezes, se se associava um pequeno porto, mas que 
dificultava tanto as manobras de saída como as de entrada, devido ao seu fundo pedregoso. 
Nestas circunstâncias, nos dias de maior agitação marítima, os pescadores lutavam com grande 
dificuldade tanto para varar como para arrear as suas embarcações. 

Apesar de se lamentar as suas condições, os pescadores não deixavam de admitir que o mesmo 
podia ser melhorado. Hipótese que colhia unanimidade dos homens do mar. Daí se reclamar a 
sua limpeza, a construção de um pequeno cais que facilitaria a entrada e a saída de embarcações, 
ao mesmo tempo que se chamava a atenção para o assunto de quem de direito36.Todavia, esta 
situação não foi impeditiva de que o peixe fresco chegasse às famílias e à comunidade local. 
Repare-se, que, muitas vezes, o pescado era trocado por bens de primeira necessidade como 
ovos, hortaliças várias, milho e frutas. 

Em 1971, a Junta de Freguesia, no sentido de dar uma maior operacionalidade e segurança 
ao pequeno porto, apresentou uma proposta ao capitão do porto da Horta, para que se implantasse 
um farol “para enfiamento das embarcações. Adiantava-se ainda o local onde o mesmo deveria 
ser instalado. Só três anos depois, em 1974, é que o mesmo seria instalado37.

Depois da pesca e da venda – com dois cestos às costas com o pescado apanhado –, alguns 
também trabalhava nas obras e na agricultura. 

Eram gente de fracos recursos, marcada pela fome e pela miséria. Em muitos casos não se 
podia afirmar que tinham falta disto ou daquilo. Não tinham rigorosamente nada38. O que corro-
bora o que escreveu Florêncio José Terra [1858-1941], em 1900, sobre os pescadores: “Um das 
nossas classes mais pobres e mais experimentadas pelo trabalho, pela privação e muitas vezes 
pela miséria, é a classe dos pescadores”39.

Na sequência do fenómeno emigratório decorrente do Vulcão dos Capelinhos e de recruta-
mento de marítimos pelas traineiras Garça e Condor40 que se dedicavam à apanha da Albacora, 

  36 Pela Feteira”, Correio da Horta, 1947, outubro 11 (4 587), p. 1.
  37 AJFF, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1974-1982, fls. 3 v.- 4: “Ata da sessão ordinária de 15 de dezembro de 1974”.
  38 “Compareceu também a esta sessão Manuel Fernandes, marítimo a solicitar desta junta um atestado de pobreza para a Câmara lhe conceder um 

subsídio de lactação”, AJFF, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1950-1963, Ata da sessão ordinária de 5 de dezembro de 1954”, fl. 23. 
O governador civil, Santa Rita, no seu relatório de 1866, p. 14, escreve sobre o assunto: “ O número de pessoas carentes dos socorros da caridade 
pública foi fixado numa nota oficial em 27, dos quais 17 seriam mendigas”.

  39 Florêncio Terra, “Pescadores”, O Faialense, 1900, julho 8 (36), pp. 2-3.
  40 Propriedade da firma João Inácio & Sobrinho [Henrique da Silva] Limitada, constituída por escritura de 31 de dezembro de 1947, cf. “Notariado 

Português”, Correio da Horta, 1948, janeiro 8 (4 656), p. 2. Da tripulação fazia parte o “Bacalhau da Feteira”, cf., Eduardo Bettencourt, Os Ratos 
da Doca, [Horta], Edição do Autor, 2003, p. 87. Em janeiro de 1807 existiam três naturais da Feteira que eram marinheiros de alto bordo na ilha do 
Faial, e 19 marítimos que navegavam em barcos costeiros e exerciam pesca, cf. Ricardo Manuel Madruga da Costa, “Uma caracterização das artes e 
ofícios na ilha do Faial em 1807”, O Faial e a Periferia Açoriana nos séculos XV a XX. Atas do Colóquio [2014], Horta, Núcleo Cultural da Horta, 
2015, p. 208 [197-214].
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verifica-se uma significativa diminuição tanto no número de pescadores ou marítimos como no 
movimento do porto41.

Conta-nos Ernesto Rebelo que esta gente do mar da freguesia da Feteira, no domingo da 
Trindade armava o seu império, cuja despesa “do serviço”, que não prejudicava ninguém, era 
coberta pelo “monte ou produto da pesca de cada lancha”, uma vez que a cada uma era aplicada 
uma soldada que depois seria colocada num mealheiro pelo respetivo mestre: “- Guarde lá o 
nosso mestre… É a soldada do senhor Espírito Santo…“42.

No dia da festa não só se esmolava a pobreza como se organizava uma procissão com o 
emblema do Espírito Santo que se dirigia ao porto onde estavam as lanchas. Em cada uma delas, 

  41 Em 2006, a Junta de freguesia adquiriu um bote baleeiro – Nossa Senhora da Guia H7B –, com o apoio da Câmara Municipal da Horta e do Governo 
Regional dos Açores. Conjuntamente com a mesma Câmara e as Juntas de Freguesia do Capelo, do Salão, de Castelo Branco e das Angústias, a Junta 
de Freguesia da Feteira é membro da Secção de Botes Baleeiros do Clube Naval da Horta. Batizado a 13 de julho de 2008. De seguida, foi lançado 
à água sob as ordens do oficial, José António. A restante tripulação era constituída por Marla Rosa, Daniel Rosa, Roberto Silva, Emanuel Silva, 
Sandro Vieira e Hélio Santos. O bote, cuja matrícula e o nome forma recuperados, foi construído na oficina de João Silveira Tavares das Ribeiras do 
Pico, tendo atingido os 40.250,00 euros. Este valor foi totalmente suportado pelo projeto BaleiaAçor – 85%, projeto de fundos comunitários a que 
a Direção Regional da Cultura se candidatou, sendo a Islândia, a Noruega e o Licheinstein os países financiadores, e pelo Governo Regional dos 
Açores – 15%. Este bote foi construído em 1939 e registado a 14 de julho do mesmo ano. Sobre o assunto, veja-se “Batismo do `Senhora da Guia` 
ocorreu [no] dia 13 de julho”, O Feteirense, 2008, agosto 25 (10), pp. 7-9.

  42 Florêncio Terra, “Pescadores”, O Faialense, 1900, julho 8 (36), pp. 2-3.

Gravura 30: Planta do porto da Feteira, 1897
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devidamente ornamentadas e pintadas, era colocado o emblema do Divino Paráclito, sendo cada 
“campanha e respetiva embarcação” abençoada pelo pároco:

 “Grosseiros no trato, endurecidos na luta com o oceano, […aqueles pobres pescadores], 
vêm humildemente implorar, à beira do seu tosco barco a proteção da pequena pomba de 
prata, […]. / A lancha, na simplicidade da sua fé, deve estar bem satisfeita, chegou-lhe 
também o seu dia de gala, a recompensa do muito que tem aguentado por cima desses 
mares, de tanta tormenta vencida, de tanta entrada arriscadíssima nos portos, alta noite, 
com arrebentação na costa, […]”43.

Se no passado esta presença do mar explicava que, nos meses de julho e agosto, muitas 
pessoas se dedicassem à apanha de sargaço e que na zona da Lajinha muita gente gostasse de 
passar, sobretudo dos Flamengos, o domingo, enquanto alguns tinham pequenas casas onde havia 
o hábito de passar a estação calmosa; no presente, a zona litoral foi melhorada para “banhos de 
mar”, de que a Poça da Rainha é um exemplo, mas praticamente desapareceram os que faziam 
da Lajinha “o local para um dia bem passado”.

  43 Ernesto Rebelo, “A Coroa dos Pescadores [1890]”, já cit., in Carlos Lobão [org.], Às Lapas. […], p. 35 [32-35].

Gravura 30: Memória descritiva sobre o porto da Feteira, 1932



Gravura 31: Porto da Feteira

Gravura 32: Barcos varados

Gravura 33: Porto da Feteira



Gravura 34: Vista aérea do porto da Feteira

 Gravura 35: Bote Nossa Senhora da Guia



65

Gravuras 36 e 37: Bênção do bote
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3.5. O cOmérciO, a inDústria e Os serviçOs

A par de uma agricultura de subsistência, importa, no entanto, referir o desenvolvimento de 
uma indústria de caráter rural, artesanal e familiar (caseira), de atividades oficinais e mercantis, 
ou seja, a multiplicação de pequenas iniciativas nos ramos do comércio, indústria e serviços. 
Com efeito, apesar de ser referido na documentação foi sempre um setor pouco desenvolvido

Assim, verificamos a existência em diferentes locais da freguesia de tabernas, mercearias 
e líquidos e talhos e teares, como se pode ver no quadro 5.

Quadro 5: tipos de estabelecimentos comerciais existentes na freguesia da Feteira entre 1821-1970

ano/ estabelecimento tabernas talhos mercearias Botequins teares de pano de 
linho e de lã

1821 5 --- --- --- 116

1853 8 --- --- --- ---

1871 4 1 2 ---

1948 9 a) 2     10 b) --- ---

Fontes: manuel José de arriaga, Brum da silveira, “memória geográfica, […]”, já cit., in mário viana [coord.], História da Ilha […],  
p. 216; BParJJg, Câmara Municipal da Horta. livro de registos, 1852-1853 (28), fl. 151 v.; antónio lourenço da silveira macedo, 
História das Quatro […], iii vol. , já cit., p. 179; idem, Delegação de Saúde da Horta, “registo dos estabelecimentos licenciados nesta 
cidade e freguesias rurais”, 1947-1948, fls. 25-34.
a) havia uma taberna de manuel Pimentel trigueiro que funcionava também como casa de Pasto; b) além da venda de géneros 
alimentícios também compreendiam uma secção de venda de bebidas ao copo e à garrafa.

Gravura 38: Deambulando nas águas do canal Faial-Pico
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Certamente que no quotidiano de freguesia, em tudo semelhante ao existente em outras fre-
guesias da ilha, podem-se enumerar outras atividades como a moagem de cereais, a produção de 
queijo e manteiga, e toda uma panóplia de serviços a cargo de sapateiros, carreteiros, ferreiros, 
talhantes, padeiros, carpinteiros, marceneiros, caboqueiros, tanoeiros, serradores, construtores 
de carros de bois, alfaiates, moleiros e tantos outros mestres44.

Em 1954, pela leitura da ata extraordinária da Junta de Freguesia de 27 de outubro, verifi-
camos que Sérgio Silveira Gomes, residente no lugar Portela, pedia a intervenção daquela para 
que lhe fosse concedida a abertura de um talho no referido lugar. Justificava a sua pretensão 
pelo facto dos habitantes da freguesia terem que se deslocar à cidade da Horta para se abaste-
cerem de carne. Lembrava, ainda, que o único talho existente na freguesia, de propriedade do 
Senhor R. Soares se achava fechado há mais de seis meses e que não havia sinais que o viesse a 
abrir novamente. Face ao exposto, assumiu que se prontificava “a montar um talho cumprindo 
todos os requisitos exigidos por lei”. Por seu turno, a Junta depois de reconhecer que “efeti-
vamente grande falta faz um talho nesta freguesia”, deliberou que a presidência – Henrique 
Stattmiller de Saldanha e Albuquerque – oficiasse ao delegado da Junta Nacional dos Produtos  
Pecuários:

“Para que tomasse] na melhor da consideração o pedido desta Junta para a montagem de 
um talho no sítio da Portela, dando a concessão de exploração ao senhor Sérgio Silveira 
Gomes, cuja idoneidade moral é bastante grande e foi o primeiro que se abalançasse a 
desejar fazer a mencionada montagem do talho!”45

Não sabemos qual o desfecho deste pedido, uma vez que nas atas consultadas não se faz 
mais referências ao assunto.

As tabernas46 – a loja da freguesia rural – que existiam, regra geral, em grande número, não 
passaram despercebidas a Dr. Joseph Bullar quando passou pela freguesia em 18 de maio de 1839: 

“Fizemos nos últimos dias uma viagem à roda do Faial. Ao chegar à Feteira, onde nos 
detivemos em razão da chuva, parámos numa taberna por sobre a qual havia um quarto a 
todos os respeitos tão aceitável como a saleta de uma hospedaria de campo na Inglaterra. 
As janelas tinham vidraças, o soalho era sólido e limpo, as paredes bem caiadas e as 
cadeiras tão moles quanto o podem ser cadeiras de assento de madeira”47.

Note-se que em algumas tabernas e/ou mercearias existiam mesas para os ruidosos jogos de 
cartas, sueca, truque e copas, e dominó, assinalando os grãos de milho as vitórias e as derrotas, 
irmanando-se depois, derrotados e vencidos, no fim do encontro, num bom copo de vinho ou 

  44 Em 1821, Manuel José de Arriaga Brum da Silveira historia que existiam na freguesia da Feteira cinco caboqueiros, dois fabricantes de carros, sete 
serradores, dois pedreiros e obreiros, dois ferreiros e obreiros, dois tanoeiros e obreiros, dois carpinteiros e obreiros, sete sapateiros e obreiros, 77 
carros de bois e 108 atafonas de boi, cf. Idem, “Memória Geográfica, […]”, já cit., in Mário Viana [coord.], História da Ilha […],  p. 216. Em regra 
era atividades individuais ou então com o suporte de um ou mais aprendizes que podiam ser da família ou não. 

  45 AJFF, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1950-1963, fls. 21 v.-22: “Ata da sessão extraordinária de 27 de outubro de 1954”.
  46 Sobre as tabernas, pode ler-se no jornal O Telégrafo, 1914, dezembro 11 (6 206), p. 3:”Boas Petisqueiras. Na Feteira. Sabem aonde, pois não?”
  47 Joseph e Henry Bullar, Um Invernos nos Açores e um verão no vale das Furnas, 3.ª edição, Ponta Delgada, Instituto Cultural, 2001, p. 191.
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de aguardente que também tinha o condão de serenar os ânimos mais exaltados. No exterior, 
jogavam-se o bilro e a malha.

Estes locais de venda e de jogo, eram também um autêntico centro de conversa ou de má-
língua e de negócios. Era ali que os lavradores, muitas vezes, compravam e vendiam terras e gados. 
Era ali que se ouviam histórias de emigração – os calafonas – e de “guerra” – guerra colonial48. 
Por vezes, as conversas ou uns copos a mais degeneravam em violência, desordem, algazarra e 
gritaria, o que trazia transtornos aos vizinhos, em resultado de se conservarem abertas até alta 
hora da noite, jogando-se e bebendo-se desmedidamente. A solução seria cumprir o Artigo 39.º 
das Posturas Municipais: “A nenhum estabelecimento é permitido estar aberto depois das 10 
horas da noite sob pena de 2$400 réis por cada infração”49.

A nível dos serviços, existiam pequenas oficinas de carpintaria, de sapataria – bancas de 
sapateiro – e de ferreiro, barbearias e moagens50 e moinhos51:

Quadro 6: relação dos estabelecimentos industriais, oficinas e casas de trabalho existentes 
na freguesia da Feteira, 1900

local nome do indivíduo, estabelecimento, 
oficina, casa de trabalho

indústria que se exerce no estabelecimento, 
oficina ou casa de trabalho

Rua dos Quinhões José Sebastião da Silva Moleiro

Idem Manuel Francisco de Andrade Idem

Rua da Igreja (1.º andar) João José Bettencourt Sapateiro

Rua do Farrobim (rés do chão) Manuel Francisco da Silva Carpinteiro

Rua da Atalaia (rés do chão) Laureano Joaquim de Sousa Idem

Rua da Granja (rés do chão) António Inácio Furtado Idem

Idem Manuel Francisco Fernando Pedreiro

Idem Joaquim Silveira de Macedo Idem

Rua da Fonte do Rego Mateus José de Sousa Idem

Rua da Granja José António da Silva Idem

Rua do Poceirão Manuel Correia Garcia dos Santos Moleiro

Rua do Além António Joaquim Correia de Melo Sapateiro

Rua da Igreja Manuel Pereira Ferreira Idem

Fonte: BParJJg, Administração do Concelho da Horta (?), “relação dos estabelecimentos industriais, oficinas e casas de trabalho 
existentes na freguesia da Feteira, 1900”.

  48 Dos muitos jovens da Feteira que prestaram serviço militar em Angola, Moçambique e na Guiné, apenas o 1,º cabo atirador, Manuel Silveira Pires, 
viria a ser vítima da guerra, ao morrer a 10 de março de 1966 na Guiné.

  49 Cf. O Açoriano, 1895, agosto 9 (126), p. 2
  50 “Montou uma máquina de moagem na sua casa da Lajinha, o Sr. Guilherme Pereira Contente, chegado há pouco da Califórnia”, “PELO CAMPO. 

Feteira 17.6.1909”, O Telégrafo, 1909, junho 17 (4 603), pp. 1-2. De referir ainda a existência de duas moagens uma no Pedregulho e outra na Atalaia 
de António Fernandes Oliveira e de Joaquim Goulart respetivamente. 

  51 Além das moagens, existiam na Feteira sete moinhos - Vai Garra (na zona Baixa), Travessa do Algar, Algar, Atalaia, Farrobim, Portela e Poceirão 
-, dos quais apenas resta o pedestal de pedra no do Algar. A farinha provinha primeiro das atafonas e dos moinhos, que depois foram substituídos 
pelas moagens. Na freguesia existiu uma série de moinhos de tipo giratório de madeira, de espigão central, sobre pedestal de pedra, e de forma 
troncocónica. No centro do moinho existia um espigão fixo que girava numa chumaceira existente na sua base. Os panos das velas eram colocados 
em varais quadrangulares com grades situados no mastro comprido de ponta aguçada. O acesso era feito por uma escada assente no rabo com duas 
galhas laterais fixas às traves do madeiramento da casota.
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Em 1942, pela leitura da ata da junta de fre-
guesia de 6 de novembro, poderemos dizer que os 
moinhos, mais do que embelezarem a paisagem 
faialense, constituíam uma mais-valia no quoti-
diano das populações. Com efeito, pela leitura da 
referida ata ficamos a saber que um grande número 
de habitantes da Rua da Granja, das Amoreirinhas, 
da Rua Leonarda, do Cimo da Granja, da Fonte do 
Rego e de parte da Portela, pediram à Comissão 
da Junta que em virtude de terem conhecimento 
que iam ser seladas as mós do moinho do Pocei-
rão, e do grande inconveniente que tal decisão 
acarretava a todos o encerramento do referido 
moinho, que intercedesse, na qualidade de repre-
sentante do povo, junto de quem de direito para 
que o moinho continuasse laborando, e que desse 
conhecimento desta “justa petição” ao Ministro da  
Economia52.

  52 AJFF, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1938-1950, fl. 23, fls 20-20 v.: “Ata da sessão ordinária de 6 de novembro de 1942”.

Gravuras 39 e 40: Moinho do Algar, em 1986 e 2007
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Gravura 41: Moinho da Portela, em 1986
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A documentação consagra ainda que houve uma permanente dificuldade em encontrar 
pessoa que desempenhasse o cargo de encarregado dos CTT na freguesia – posto de correio, 
telégrafo e telefone. Em 1964, nas atas da Junta de Freguesia de 3 de maio, 7 de junho e 2 de 
agosto, avançava-se com o nome de Tomás Goulart da Silva, “pessoa idónea que diz estar 
disposta a desempenhar o cargo”. Todavia, o mesmo não deve ter assumido o cargo, porque 
em outubro do ano seguinte a mesma Junta informava a Câmara que não tinha “encontra-
do pessoa idónea para o cargo”53. Registamos que neste mesmo ano, na freguesia vizinha 
dos Flamengos, tal tarefa tinha sido cometida ao comerciante José Correia, com mercearia  
à Ramada.

Anos depois, 197054, o problema volta a pôr-se, isto é, mais uma vez emerge a necessida-
de de se arranjar pessoa idónea para encarregado do posto público em virtude da desistência 
do encarregado do mesmo que funcionava no largo da Igreja na residência do senhor José 
Silveira Garcia. Pela leitura da ata que vimos citando, a Junta de Freguesia adiantava que se 
pedisse ao pároco da paróquia – António Cardoso – que “divulgasse na igreja a necessidade de  
arranjar encarregado para esse fim”.

Sabemos que entre 1942 e 1945 se haviam colocado telefones públicos em todas as 
freguesias da ilha. Apesar deste melhoramento, em dezembro de 1954, a junta de freguesia 
seria confrontada por uma petição apresentada pelos moradores das Grotas, da Portela e das 
Courelas, em que se pedia que se colocasse no estabelecimento Sérgio Silveira Gomes, lo-
calizado no Largo das Grotas, um telefone público, e que a dita junta intercedesse junto do 
chefe de serviços dos Correios, Telégrafos e Telefones do distrito da Horta, para que o mesmo 
fosse instalado no estabelecimento supra, para benefício dos mencionados lugares, “pois que 
distam alguns mais de dois mil metros do posto público da freguesia, o que para chamadas 
do médico, automóveis, etc., era a distância grande, principalmente à noite”. Pela leitura da 
ata que vimos citando, ficamos a saber, numa altura que telefone chegara a poucas casas, que 
aquele comerciante tinha já telefone particular tanto na sua residência como no seu estabeleci-
mento. Reconhecendo a sua importância e as vantagens para as populações daqueles locais, a 
Junta encarregou o seu presidente – Henrique Albuquerque – de oficiar ao mencionado chefe,  
“solicitando-lhe o seu patrocínio para a realização de tão justo pedido”55.

Nas décadas mais recentes, a maior indústria que apareceu na freguesia foi a de  
Gui Alves que além de se dedicar à produção de carnes e exportação de gado, tinha uma fábrica 
de enchidos e derivados de porco e outra de rações, que se localizavam no Largo da Engenharia.

No Lugar dos Quinhões, nos finais dos anos setenta princípios da década seguinte, surgiu 
o Avihor, de Lomelino Vieira, aviário dedicado à produção de ovos e de frangos.

Em 2017, existem na freguesia Feteira56 uma série de pequenas empresas e de empreendi-
mentos nos setores dos serviços, da restauração, do comércio, da indústria e do turismo.

  53 Idem, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1950-1963, fls. 11 v.-12: “Ata da sessão ordinária de 3 de outubro de 1965”.
  54 Idem, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1963-1974, fls. 29 v.: “Ata da sessão ordinária de 8 de fevereiro de 1970”.
  55 AJFF, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1950-1963, fl. 23: “Ata da sessão ordinária de 5 de dezembro de 1954”.
  56 Embora extinta, existiu, durante muitos anos, a agência funerária Domingos e Idalina Gomes.
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3.6. Água

A água teve e tem um papel determinante na organização do quotidiano das populações. 
Desde os tempos mais remotos a água vem sendo utlizada pelo ser humano. Era essencial na 
sua base alimentar. Nesta perspetiva, a água foi e é uma condição natural da organização do 
espaço insular.

A estre respeito, Frutuoso diz-nos que a ilha do Faial, em finais do século XVI, tal como 
hoje, não tem nenhuma ribeira corrente, à exceção da dos Flamengos. Por isso, os poços e as 
fontes a que se refere deviam ser usados pelas populações com finalidades diversas57, como alude 
o oficial da marinha sueca, Jean Gustave Hebbe, aquando da sua passagem pela Horta, em finais 
de 1880 inícios de 1881: 

“O Faial não tem ribeira alguma perene. Algumas vezes precipitam-se das montanhas 
grossas torrentes, mas correndo dentro dos profundos leitos, que tem há muito escavado, 
raramente causam prejuízos. A água que fica nas concavidades das ribeiras, basta para 
a lavagem das roupas, pelo menos durante o inverno. Esta ilha tem muitos poços e uma 
nascente de água, que basta para o consumo dos Habitantes, cuja origem vem de uma 
grande concavidade situada no alto de uma montanha”58.

Isto significa que desde logo, face à dependência de tão precioso bem, as populações sentiram 
a necessidade de criar condições de armazenamento, que naturalmente foram evoluindo ao longo 
do tempo, em construções especializadas, que tanto podiam ser abertas como cobertas: poços, 
tanques, cisternas59 – junto às habitações ou nas terras de cultivo e de pastagens, com os respeti-
vos bebedouros do gado. Estas, praticamente desaparecidas, eram e são em regra retangulares, 
parcialmente enterradas; poços de maré60 e batidos. Estes eram de terra e barro compactados, 
cobertos com uma abóboda de berço, tendo, num dos topos, porta e escada que dava acesso ao 
interior. Nas casas, a água era armazenada, entre outros, em grandes talhões de barro.

  57 Gaspar Frutuoso, “Saudades da Terra”, já cit., in Mário Viana [coord.], História da Ilha […], p. 56.
  58 Jean Gustave Hebbe, ”Descrição das Ilhas dos Açores”, Arquivo dos Açores, Vol. X, Edição fac-similada da edição de 1888, Ponta Delgada, Uni-

versidade dos Açores, 1982, p. 526 [515-537].
  59 A água das cisternas era usada para cozinhar e lavar. Junto às mesmas existia uma pia onde se lavava a roupa. Note-se que havia o hábito de higie-

nizar as cisternas deitando pequenos peixes. Durante muitos anos, António Fialho, da freguesia dos Flamengos, vendia pelas freguesias peixes que 
apanhava no fundo da Caldeira. “Ei peixinho da Caldeira”, como ficou na gíria popular.

  60 “Conhece-se muito pouco sobre os métodos de construção dos poços de maré. Todavia, perante a proliferação de poços de maré […], e tendo em 
conta a sua localização, sujeito-me a alegar que o local era escolhido de acordo com o enquadramento de um determinado aglomerado urbano, uma 
determinada via, uma determinada propriedade ou determinado edifício, verificando-se que os nossos antepassados pareciam confiar que em qualquer 
local onde escavassem um buraco profundo iriam encontrar água: a análise sobre a localização dos poços de maré existentes, levam a esta conclusão. 
Contudo, a determinação do local era sem dúvida, um fator determinante. Primeiro era necessário procurar indícios de escorrências de água doce nas 
zonas costeiras: através da observação de manchas espraiadas no mar junto à costa em dias de mar muito manso e sem vento, ou através da tempe-
ratura da água do mar junto à costa, e por intermédio de vestígios em fendas de rochas da costa. Depois, tendo em conta presumíveis alinhamentos e 
suposições sobre o local ideal, começava-se a abrir um grande buraco, retirando a pedra existente, e partindo lajes de rocha até finalmente encontrar 
a água. Depois, começavam-se a construir as paredes do poço – que podiam ser de forma circular, retangular ou quadrangular, entulhando o grande 
buraco em torno das paredes (pelo lado exterior), com os materiais provenientes da escavação. Ao nível da superfície do terreno, era construída a 
boca do poço, que era constituída por grandes lajes de pedra rigorosamente talhada, engatadas entre si com gatos de ferro, assentadas ao alto segundo 
um retângulo ou quadrado, com altura suficiente para que ninguém caísse para o interior do poço. A secção e dimensão da boca do poço é bastante 
variável, rondando no entanto uma área de cerca de 1m².com passado – essa solução foi a construção de poços de maré nas zonas costeiras da ilha. 
[…]. As mulheres transportavam a roupa suja de casa para a lavarem nas pias que existiam junto dos poços de maré”, Mónica Goulart, “Poços de 
Maré”, in http://siaram.azores.gov.pt (consultado em 15 de fevereiro de 2017).
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No século seguinte, Diogo das Chagas não só corrobora a opinião de Frutuoso, como afirma 
que a ilha não tem ribeira nem fontes de água perene. Vai mais longe quando compara que sendo 
fértil em tudo, só “de água é estéril”61. 

Esta realidade seria confirmada pelo Governador Civil, António José Vieira Santa Rita, 
no seu relatório referente ao ano de 1866, quando escreve: “A ilha é falha de águas. […]. São 
poucas as fontes; a mais notável é a da paróquia dos Flamengos”62. O governador referia-se às 
Bicas, onde seria construído, por volta dos anos de 1850-1852, um depósito de água, que embora 
no presente já não tenha impacto na vida das populações, atesta uma marca do quotidiano da 
história da ilha do Faial, e da freguesia da Feteira, porque sobretudo em verões menos pluviosos, 
assistimos ao transporte de água num trator do Grémio da Lavoura e na camioneta do Pereira 
para muitas cisternas da freguesia, para abastecimento tanto das populações – cozinhar, higiene 
pessoal, lavar roupa – como dos gados. Mas o precioso líquido também podia ser transportado 
em potes de barro ou de madeira e em latas, que tanto podia ser à cabeça como aos ombros, 
usando para o efeito um pau, onde eram colocados nas extremidades. 

Mas este problema de falta de água levou a que se encontrassem soluções, como se refere, daí 
a construção junto das habitações de cisternas que recolhiam as águas provenientes dos telhados 
e dos eirados e pias para lavar roupa, de poços batidos e de maré63 e fontenários. Registe-se que, 
sobretudo em épocas de estiagem, os que tinham cisternas eram solicitados pela vizinhança que, 
num ato solidário, lá facultavam alguns baldes ou latas de água e permitiam que se lavassem 
umas “celhas” ou trouxas de roupa. 

Em 1821, verificamos que na freguesia da Feteira não existia qualquer fonte, mas existiam 
77 poços de água batidos e quatro de água nativa64.

Devemos realçar ainda a existência de oito poços de maré, sendo ainda visível alguns deles, 
sobretudo na Canada da Igreja65. Repare-se que junto aos poços de maré, existiam pias ou lava-
douros, mandadas construir pelas juntas, para que as mulheres pudessem lavar a roupa, cujos 
vestígios testemunham a sua utilidade66.

Poderemos dizer que para o aprovisionamento público foi necessário construir chafarizes 
ou fontenários, na sequência, por vezes, das reclamações das populações, geralmente quando 
sentiam a necessidade de ter água para uso doméstico e das dificuldades que enfrentavam para 
a conseguir, obrigando-se a percorrer longas distâncias.

  61 Cf. Diogo das Chagas, Espelho Cristalino […]”, já cit., in Mário Viana [coord.], História da Ilha […], p. 79 [74-85].
  62 António José Vieira Santa Rita, Relatório do Governo […], já cit., p. 2.
  63 Na ata de 14 de setembro de 1941, da Junta de freguesia, pode ler-se que para reconstruir e alargar o poço de maré n.º 2, seria necessário pedir o 

apoio da Câmara Municipal em material e homens – dois –, “visto que na época de verão os poços daquele local não comportavam água suficiente 
para o abastecimento do povo que ocorria aos mesmos”, cf. AJFF,”, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1938-1950, fls. 13 v.-14: “Ata da 
sessão ordinária de 14 de setembro de 1941”.

  64 Cf. Manuel José de Arriaga Brum da Silveira, “Memória Geográfica, […]”, já cit., in Mário Viana, História da Ilha […], p. 216.
  65 Existiam dois na Canada da Igreja, um na Lajinha, um no Quartel de Engenharia, um junto à casa do Sr. Padre Nosso, um junto à casa da Sra. Maria 

Paiva, um junto à casa do Sr. Luís Filipe e outro junto à casa do Sr. Manuel Alberto Medeiros, cf. Jandira Zeferino [coord.], A Feteira no Passado 
e no […], já cit., p. 25.

  66 Em 30 de junho de 1901, os reis de Portugal – D. Carlos e D. Amélia –, na sequência da visita ao Faial, como se refere, passaram pela freguesia da 
Feteira, onde foram recebidos em apoteose, tendo a Augusta Soberana recebido das mãos de uma criança “uma representação assinada por cava-
lheiros” da dita freguesia e de Castelo Branco, em que solicitavam a sua proteção para que interviesse junto dos poderes públicos para que fossem 
estabelecidos chafarizes públicos, uma vez que se achavam “em constante luta devido às febres tifoides”, causa de muitas mortes e, por estar provado, 
que as mesmas tinham a sua origem no uso de água de poços e charcos, “única, infelizmente, que nas aludidas freguesias se encontra”, cf. Osório 
Goulart, Álbum da Visita Régia à ilha do Faial. Memória Narrativa, Lisboa, Imprensa Nacional, 1902, pp. 43-44.



74

Por outro lado, quando essa falta resultava em estiagem prolongada, o povo da ilha [recorria] 
ao auxílio das forças divinas. É nesse sentido que se deve entender a preocupação da imprensa 
faialense, ao escrever: “Nas igrejas de todas as paróquias da ilha continuam as preces ad penten-
dam pluviam67, pois continua a estiagem e das freguesias do campo se vem buscar água à cidade”68.

Em 1968, na sequência da inauguração da eletricidade, o governador civil – Freitas Pimentel 
– afirmava que, depois de resolvida aquela questão, entendida como um melhoramento de grande 
transcendência, se aproximava a “resolução de outro magno problema que é o abastecimento de 
água à freguesia da Feteira”69.

Passados quatro anos daquelas palavras – 1972 –, verificamos que se iniciou, de forma gra-
dual, o abastecimento de água encanada à freguesia da Feteira. Todavia na década seguinte, este 
sistema de abastecimento convencional ainda não havia chegado às diferentes zonas da freguesia, 
casos do Cimo da Granja e da Fonte do Rego. Curioso, enquanto na Granja os contadores já se 
encontravam devidamente instalados, na Fonte de Rego: simplesmente nada70.

  67 Expressão que significa “para pedir que chova”. Ou seja, segundo a fé dos homens, obter, da misericórdia divina, que chova, em anos de seca, 
prejudiciais à agricultura. 

  68 O Recreio, 1882, setembro 3 (9), p. 4.
  69 Cf. Correio da Horta, 1968, maio 9 (10 763), pp. 1-2.
  70 Cf. Jandira Zeferino [coord.], A Feteira no Passado e no […], já cit., p. 31.

Gravura 42: Lavando roupa com água da cisterna Gravura 43: Poço de Maré (Antiga Canada do Poço)

Gravura 44: Pias junto ao Poço de Maré
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3.7. luz elétrica

Pela leitura da ata da Junta de Freguesia da Feteira71, de 5 de outubro de 1969, – presidida 
por Jorge Duarte –, verificamos que a mesma havia diligenciado junto à Câmara Municipal da 
Horta, em ofício de 4 do mesmo mês, para que se continuasse a “rede elétrica do Largo das 
Grotas às Courelas”, para que as populações destas localidades beneficiassem da mesma. Isto 
vinha ao encontro do que acontecera a 5 de maio do ano anterior em que a freguesia havia vi-
brado com a inauguração da iluminação elétrica72, e ao mesmo tempo era uma resposta a uma 
contestação feita por Silva Peixoto, em 1955, sobre o assunto: “Mesmo pelo que respeita à 
ilha do Faial o aspeto em nada se modifica só a cidade da Horta e os seus arredores possuem 
eletricidade. Das extremidades da capital de distrito, envolvendo a ilha, o resto é uma onda de  
escuridão”73.

É nesta conformidade que se há de entender as palavras do articulista do jornal Correio da 
Horta a propósito da cerimónia pública e festiva de inauguração da eletricidade na freguesia da 
Feteira que ocorreu, como já se referiu, a 5 de maio de 1968, domingo, no Largo da Engenharia. 
O Largo, devidamente engalanado, encontrava-se apinhado de povo, donde brotavam os sons 
da Lira e Progresso Feteirense e as palmas das gentes.

Pela importância do acontecimento – uma “manifestação nacional espontânea” como lhe 
chamou o articulista –, o jornal reservou-lhe parte da primeira página. Descreve-se que “o explodir 
de alegrias feteirenses”, se, por um lado, “não nos surpreendeu”; por outro, devia ser entendido 
como o desejo de uma comunidade que entendia usufruir com igual direito dos “benefícios da 
energia elétrica”. Para entendermos o alcance deste acontecimento é necessário salientar que 
havia já alguns meses que a luz já se havia “introduzido nas casas”, permitindo assim aos fetei-
renses novos motivos de melhor vida. Faltava a iluminação pública.

A inauguração de 5 de maio consagra essa pretensão. Daí o articulista afirmar: “Daí para 
cá, naturalmente os entusiasmos tomaram forma, avolumaram-se. Quando a mesma luz, mercê 
do dinamismo dos serviços, se abriu para as ruas, em regalia pública, foi apenas o desatar es-
pontâneo desses entusiasmos”. Repare-se que logo se adianta o nome do presidente da Junta de 
Freguesia. Manuel Vieira Lopes Jr. que se apressou a “dar-lhes vida no plano oficial”.

A cerimónia foi presidida pelo Governador Civil do Distrito, Dr. António de Freitas Pimentel. 
Estiveram ainda presentes os presidentes da Câmara Municipal, Fernando de Brito Rocha, da 
Junta de Freguesia, António Soares Naia e o pároco local António Augusto Cardoso. 

Certamente que depois de ligada a iluminação pública, o que aconteceu cerca das nove 
horas da noite, este ato foi por todos reconhecido com uma grande ovação a traduzir o júbilo 
e a gratidão de todos os habitantes da freguesia, e com as palavras do secretário da Junta de 
Freguesia – Alexandre Fraga –, do presidente da Câmara Municipal da Horta e do governador 
civil. O arraial prolongou-se a noite dentro.

  71 AJFF, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1963-1974, p. 28 v.: ”Ata da sessão ordinária de 5 de outubro de 1969”. Nesta ata pode ler-se 
ainda: “Em anexo ao ofício desta Junta, acompanhou uma relação das pessoas que pretendem eletrificar s suas habitações”. 

  72 “A Feteira”, Correio da Horta, 1968, maio 9 (10 763), pp. 1-2.
  73 Silva Peixoto, “Eletrificação Rural”, Correio da Horta, 1955, março 24 (6 797), p. 1.
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Pela sua importância, deixa-se uma descrição longa dos acontecimentos, na pena do articulista 
do diário Correio da Horta, porque entendo que ela encerra elementos de singular importância 
para o entendimento do quotidiano da freguesia da Feteira:

“A sessão inaugural, que foi honrada com a presidência do S. Dr. Freitas Pimentel, po-
deria circunscrever-se a um ato puramente formalista. / Assim acontecendo, não teria 
expressado, com toda a verdade, um estado de alma. Por isso, a generalização festiva, em 
entusiamo ao rubro. / Primeiro, traduzida nos requintes postos no local onde se erguera 
a tribuna de honra. As colchas de sua artística urdidura, as flores dos seus jardins, as 
verduras entrelaçadas e as girândolas de foguetes estiveram ao serviço das homenagens 
populares. Depois, o próprio povo entregou-se à vivência. / Concentrou-se em frente 
à sede da filarmónica Lira e progresso, saudou com palmas sinceras a chegada do Sr. 
governador do distrito e formou depois arraial, que é a maneira mais vincada de traduzir 
as suas alegrias. / Antes mesmo do início da cerimónia, ele rendia já homenagem ao 
município que tornara realidade aquele sonho (pelo menos, de meio caminho). / Então, 
cerca das 21 horas, o chefe do distrito, por entre novos e estridentes aplausos, fez a liga-
ção e a luz jorrou pelas ruas da Feteira. / Foi o instante histórico na vida progressiva 
freguesia [sublinhado nosso]. / A assinalá-lo, ouviu-se a palavra justa e esclarecida do 
Sr. Alexandre Fraga, pessoa grada na freguesia e competente funcionário administrativo. 
Disse-a, em nome da Junta para melhor sintetizar o pensar popular. / As primeiras palavras 
foram para saudar efusivamente o Chefe do distrito e dar o merecido relevo à sua ação 
notável. / Depois, afirmando que vinha agradecer e não pedir, pormenorizou a larga obra 
levada a cabo na Feteira pela Câmara da dinâmica presidência do Sr. Fernando Rocha. 
Para destacar o relevo desses melhoramentos, citou os principais que consubstanciaram 
grandes aspirações feteirenses. Nesta referência, destacou a inauguração da iluminação 
pública naquela noite festiva. A propósito aludiu ao que, pelo concelho, tem realizado 
o Sr. Presidente do Município, em dois anos e meio, em prolongamento do infatigável 
e brilhante programa desenvolvido na presidência da Comissão Regional de Turismo. / 
Rendida a sincera homenagem ao presidente do município, o orador tornou público, no 
final da fala, que breve os feteirenses veriam solucionado o maior dos problemas – o abas-
tecimento de água. / E o Sr. Alexandre Fraga terminou com o voto de que o Sr. Fernando 
Rocha se conserve por largos anos na administração do Município. / As boas centenas 
de feteirenses sublinharam o discurso do representante da Junta com fartos aplausos. / 
Serenados, o Sr. governador Dr. Freitas Pimentel proferiu breve e feliz improviso. Foram 
mais palavras de agradecimento e de congratulação. Principalmente, de congratulação 
pela transcendência de melhoramento inaugurado naquela noite memorável e ainda pelo 
prazer de se aproximar a resolução de outro magno problema que é o abastecimento de 
água à freguesia da Feteira. / As palmas reacenderam-se, e alongaram-se de novo, para 
saudarem o Chefe do distrito. / De seguida, na sede da Lira e Progresso, a Junta ofereceu 
um copo de água às entidades oficiais. / No Largo da Engenharia, em frente à sede da 
filarmónica, o arraial prosseguia, o mesmo é dizer, permaneciam vivas as incontidas ale-



77

grias faialenses. / Correio da Horta, aos parabéns a que já recebeu a laboriosa freguesia 
da Feteira, junta a sua melhor felicitação”.

Esta obra foi levada a cabo pelos Serviços Municipalizados da Horta, criados pela Câmara 
a l de março de 1956. No entanto, só entraram em funcionamento a 9 de março do ano seguinte, 
após a edilidade faialense ter ultrapassado alguns dificuldades e de ter adquirido, em 1965, por 
500 contos, a Empresa de Iluminação da Horta, que se mostrava incapaz de aumentar a sua 
produção e de estender a sua rede de distribuição às freguesias rurais, uma vez que só a cidade 
continuava eletrificada, desde 11 de abril de 1910.

A distribuição da rede elétrica a toda a freguesia só aconteceu nas décadas seguintes, o que 
significava que a mesma não havia chegado a todos as zonas da Feteira. Por exemplo, o número 
de consumidores era em 1970,1971,1972,1973,1974 e 1975, respetivamente, de 106, 115, 124, 
152, 155 e 17374. 

Finalmente, é só após o regime democrático instituído em Portugal em 1974, e da autono-
mia administrativa em 1976, que se inicia um evidente melhoramento das condições materiais 
no que diz respeito à eletrificação das “zonas escuras” da freguesia da Feteira. Farrobim Norte, 
Travessa do Farrobim e Farrobim Sul foram as últimas localidades da freguesia a serem eletri-
ficadas, em 1978.

3.8. OBras PúBlicas

caminhos e estradas 

“Para acabares com a pobreza constrói uma estrada”, provérbio chinês.

A manutenção de uma cidade ou região, em parte sempre foi devida aos caminhos que a 
ela levam. Já que é por meio deles que se desenvolvem os fluxos migratórios, as trocas de mer-
cadorias, entre outros fatores materiais e imateriais, os quais são necessários para o surgimento, 
crescimento ou decadência de um núcleo urbano. 

Os caminhos, portanto são cruciais para determinar a importância e influência de uma ci-
dade e uma região.

Na Feteira, como nas outras freguesias da ilha do Faial, o traçado da primeira rede de 
caminhos e estradas, “para dinamização do transporte de mercadorias e de gentes”75, foi aberto 
ao sabor das sinuosidades e dos acidentes dos terrenos, orlados de silvas e ervaçal, ou seja, um 
caminho tortuoso, com declives e com algumas zonas  extremamente penosas de se vencer. Uma 
rede viária escassa e depauperada. E assim se deve ter mantido uma vez que era cometida às 
comunidades a sua limpeza e a sua manutenção, que em regra eram restaurados após as chuvas 
do inverno. Inicialmente o crescimento do sítio Feteira deve-se ter dado pelo caminho que da 

  74 AOPDH, Câmara Municipal da Horta, Plano de Urbanização, [1975 ?], pp. 53-54.
  75 Cf. Susana Goulart Costa, Maia. Onde o mar brinca com a terra, Maia. Junta de Freguesia da Maia, 2013, p. 64.
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antiga estrada geral do sul ligava a freguesia tanto à vila/cidade como a Castelo Branco e pelo 
caminho que vinha dos Flamengos e que se ligava aos caminhos da Portela, Grotas, São Pedro 
e Atalaia e da sua ligação à parte baixa da freguesia. 

Em 1866, se é certo que o governado civil – Santa Rita – nos informa que a estrada real do 
litoral – Estrada Geral do Sul - que passava e passa pela freguesia em toda a sua extensão, se 
“acha em bom estado”, não é menos certo que o primeiro magistrado do distrito logo acrescenta 
que os caminhos que ligam as diferentes localidades da freguesia e desta com as freguesias dos 
Flamengos, Castelo Branco e cidade “estão bastantes deteriorados”76, isto significa que as suas 
palavras eram demonstrativas da deficiência da rede vial.

É nesta conformidade que se há de entender a política de construção de estradas municipais 
levadas a efeito pelo município da Horta, a partir de 1868, dentro da lógica “governar é abrir 
estradas”, porque tal permite acreditar que a edilidade faialense tinha consciência que abrir 
estradas era dar mais caminhos ao desenvolvimento, encurtar distâncias, facilitar a circulação 
de pessoas e produtos e dinamizar a economia. Note-se que para este plano da Câmara poder 
vingar tornou-se indispensável o apoio do Governo de Sua Majestade. Este contemplou esta 
iniciativa com diversos subsídios, certamente na sequência do que se passava a nível nacional, 
com a criação de uma série de infraestruturas – Fontismo –, no caso o desenvolvimento e me-
lhoria da rede viária, com o recurso a novas técnicas e a novos materiais que vieram substituir 
os velhos revestimentos, entendida como fundamental para o desenvolvimento económico de 
qualquer comunidade. 

Anos depois, em 1874, esta necessidade de criação de infraestruturas ligadas à rede viária 
teve ressonância nas palavras do governador civil quando, na cerimónia de abertura da Junta 
Geral, a dia 16 de novembro, não só compreendia como confirmava que a construção de estradas 
“é hoje um melhoramento de reconhecida utilidade pública, e que os povos mais desejam”77.

Assim, na sua edição de 27 de novembro de 188778, o semanário O Açoriano, ao relevar a 
importância da ação da Câmara, destacava que haviam sido construídas até então 6 230, 52 metros 
de estrada. Dessas construções ressalta a estrada construída entre a ermida de Santa Bárbara e a 
Portela, conhecida por Courelas79. Reporta ainda que já haviam sido construídos 1 210 metros, 
faltando apenas 641,20 metros. O valor geral da obra rondava os 6 254$539 réis, tendo o Governo 
concedido uma verba, em 29 de setembro de 1884, no valor de 1 603$982 réis.

Entre 1868 e 1886, a Câmara gastou com a rede viária 27 99$137 réis, o que dava o preço 
médio de 4$479 réis por metro, ou de 4 479$00 réis por quilómetro de estrada construída. Em 
1888, informa o correspondente da Feteira de O Faialense que já haviam recomeçado “os tra-
balhos municipais, no local denominado – Travessa de S. Pedro”80.

Por um lado, se as autoridades devido à debilidade do cofre público ou camarário tinham 
dificuldades em consertar os caminhos, mesmo perante as reclamações das comunidades, veri-

  76 Cf. António José Vieira Santa Rita, Relatório do Governo […], já cit., p. 14.
  77 Cf. O Faialense, 1874, novembro 22 (15) p. 1.
  78 Cf. “Estradas Municipais [Notas Estatísticas], O Açoriano, 1887, novembro 27 (29), p. 1.
  79 A Estação Rádio Naval da Horta iniciou a sua atividade a 30 de julho de 1928, no sítio das Courelas, como ponto de comunicações, de caráter mete-

orológico entre a América e os Açores. Após 1953, foi a estação desdobrada entre as Courelas e o Cabeço da Moças, onde se estabeleceu a Central 
transmissora, enquanto a recetora ficou a operar nas Courelas.

  80 “Freguesias Rurais. Feteira. Julho 18 de 1888”, O Faialense, 1888, julho 22 (52), p. 3.
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ficamos pela leitura dos livros de Registos da Câmara da Horta [1853], que a Câmara Municipal 
da Horta para combater a degradação das estradas de terra batida ou pedra ou bagaço vermelho 
decidiu proibir o “uso dos carros com os antigos rodeiros de dentaduras pelas estradas das fre-
guesias do campo, já reparadas, e em construção”, devido aos gritantes estragos provocados, 
tornando assim impossível a sua conservação81. 

Esta infração deu origem à publicação pela Câmara de posturas, mas no geral com poucos 
resultados, ou então à nomeação de cantoneiros para serviço e fiscalização das estradas municipais

Porém, como vimos referindo, se a deterioração da rede viária, a ineficácia das posturas, a 
debilidade do cofre municipal que impedia que a Câmara dispusesse do dinheiro necessário para 
além das reparações causadas pelo trânsito e pelas chuvas, a construção de obras mal feitas pela 
falta de empreiteiros habilitados, sobretudo para obras de grande dimensão, daí acontecer que 
trabalhos em curso eram frequentemente interrompidos o que impossibilitava investimentos em 
novas estradas, eram uma constante dor de cabeça para a edilidade faialense, verificamos que 
o problema viário da freguesia da Feteira foi um dos assuntos mais debatidos pelas diferentes 
Juntas de Paróquia e/ou Juntas de Freguesia. Por isso, o correspondente da freguesia em 1931 
pedia encarecidamente a atenção para o caminho da Granja que estava necessitado de urgentes 
reparações. Em dia de chuva esta quase que o deixava intransitável, passando-se o mesmo com 
a Rua de São Pedro. Por isso pedia simplesmente que a Comissão Administrativa da Câmara 
iniciasse com a necessária urgência a sua reparação, evitando-se assim que as crianças tivessem 
que dar uma grande volta para poder frequentar a escola situada na mesma rua82.

Registe-se que para fazer face aos problemas as Juntas recorriam à Câmara Municipal83, à 
Junta Geral do distrito da Horta e ao povo da freguesia. Por exemplo, no primeiro caso, em 1971, 
solicitava-se à Câmara a necessidade alcatroar, acabando-se assim com a “poeira da estrada”84, 
o poeirento macadame, a estrada de terra batida, de pedra ou de bagaço vermelho, e iluminar 
com três candeeiros a Canada da Igreja85; no segundo, em 1964, numa altura em que se dava a 
conhecer à Câmara quais os caminhos municipais da freguesia “que necessitam de reparações 
surgentes”, a Junta oficiava àquele organismo, pedindo-lhe “as seguintes comparticipações”: 
conserto dos caminhos da Atalaia, Travessa da Leonarda e Canadinhas, cada um 5 000$00 

  81 “Edital. / O presidente da Câmara Municipal [Guilherme Ribeiro] deste concelho da Horta. / Faz saber que tomando a mesma câmara na devida 
consideração o que por sua Ex.º Sr. Governador Civil deste distrito lhe foi ponderado em seu ofício de 21 de maio último, relativamente ao uso dos 
carros com os antigos rodeiros de dentadura nas freguesias do campo, pelo estrago que fazem nas estradas das mesmas freguesias, algumas das 
quais tem sido reparadas, tornando assim impossível a sua conservação, continuando o uso de semelhantes rodeiros; resolveu por isso em sua sessão 
do 1.º do corrente se fizesse efetiva em toadas as freguesias rurais, do 1.º do próximo mês de julho em diante, a Postura que proíbe, com pena de 
quatro mil réis, por cada vez, o trânsito dos carros com os sobreditos Rodeiros de dentadura pelas referidas freguesias, logo que nelas tenham prin-
cipiado a construção, e reedificação das mesmas estradas. / E para que assim conste e se não possa alegar ignorância se faz público por esta forma. 
Câmara Municipal da Horta, 4 de junho de 1853. Manuel Vítor de Sequeira, Escrivão”, BPARJJG, Câmara Municipal da Horta, Livro de Registos, 
1852-1853 (28), fls. 140-140 v.

  82 “O Correio nas freguesias. Na Feteira”, Correio da Horta, 1931, março 21 (44), p. 4.
  83 Por seu turno, a Câmara também para poder levara a cabo muitas das suas obras neste caso da rede viária, socorria-se da Junta Geral, como se pode 

ler no edital de 8 de novembro de 1947:”11.º - Pedido de reforço à comparticipação concedida à Câmara Municipal da Horta, destinado à obra do 
Caminho do Algar, Feteira”, cf. Junta Geral do distrito Autónomo da Horta - EDITAL”, Correio da Horta, 1947, novembro 11 (4 621), p. 2. Este 
caminho seria inaugurado a 28 de maio do ano seguinte.

  84 “Interesses Locais. Poeira da estrada”, O Telégrafo, 1926, abril 23 (8 762), p. 1.
  85 AJFF, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1963-1974, fl. 35:”Ata da sessão ordinária de 10 de outubro de 1971”. Sobre o assunto, veja-se 

“Na cidade e no campo. Obras Municipais”, O Telégrafo, 1968, dezembro 6 (20 734), p. 1: “A Câmara Municipal da Horta está a concluir importantes 
trabalhos no Caminho da Granja, Feteira, […]”; “Orçamento Municipal para 1906”, O Telégrafo, 1905, dezembro 12 (3 587), pp. 1-2: “Pessoal na 
continuação da estrada entre a Cruz da Portela e o Largo das Grotas - 1 970$000 réis”[Rubrica: Viação]. A 27 de março de 1971, seria concluída a 
pavimentação deste troço de estrada.
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escudos; Cimo da Granja – 7 000$00 escudos – e Banda da Ribeira – 10 000$00 escudos86; no 
terceiro caso, verificamos que em 1968, se pedia apoio tanto à Câmara Municipal como ao povo 
da freguesia para reparação do caminho da Granja em virtude de se encontrar intransitável”87. 

De resto, houve ocasiões em que era a própria Junta de Freguesia que metia mãos à obra, 
ao assumir os pagamentos dos trabalhos de reparação, como aconteceu em 1950, da Canada do 
Laracho – 440$00 escudos –, dos caminho da Granja – 540$00 escudos – e das Amoreirinhas88 
e da Leonarda – 640$00 escudos. A estes valores, adicionava-se ainda mais 222$00 de outros 
“trabalhos de reparação mandados efetuar por esta junta”89.

Pela leitura das atas das sessões da Junta, verificamos, como já referimos, que os problemas 
com as estradas e caminhos faziam parte do seu quotidiano. Em 1971, não se tinha quaisquer 
dúvidas que dos diversos problemas com que se debatia a freguesia, o dos caminhos era o de 
maior importância90. Nesse ano, verificamos que se haviam dado início aos trabalhos de reparação 
dos caminhos da Leonarda, dos Pessegueiros e dos Lameirinhos91 e concluído, a 27 de março, a 
pavimentação a asfalto da estrada que ligava a Cruz da Portela ao Largo das Grotas.

Anos depois, em 1975, verificamos que a então Junta de Freguesia da Feteira, na sequência 
de uma prática comum a muitas juntas de freguesias da ilha do Faial, resultante da revolução 
de 25 de abril de 1974, deixava em ata o seu agradecimento “ao povo desta freguesia” por ter 
colaborado “em todos os trabalhos [de melhoramento e modernização]”, responsável por um 
conjunto de melhoramentos, a saber:

“Os trabalhos de pavimentação e pequenos alargamentos no caminho do Farrobim do 
Norte e Travessa [do Farrobim], tendo no último domingo comparecido nos trabalhos 61 
pessoas da freguesia, cinco camionetas e um trator com atrelado os quais foram cedidos 
por vários organismos. Foi também concluído os trabalhos de alargamento e pavimentação 
do caminho das Amoreirinhas”92.

 O que significa que apesar da melhoria da rede viária, abertura de novas vias e ampliação 
de outras, as condições deficitárias da rede viária mantinham-se. A propósito, em 1983, na As-
sembleia de Freguesia da Feteira, na sua reunião de 29 de março, chamava-se a atenção da Junta 
para “a grande carência dos nossos caminhos principalmente, Caminho da Granja, Caminho do 
Farrobim e Rua das Amoreirinhas”93.

De salientar ainda a abertura de caminhos de penetração e de acesso aos matos, de canadas 
ou servidões de acesso às terras lavradias ou de acesso às habitações que resultavam, em muitos 

  86 AJFF, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1963-1974, fl. 7:”Ata da sessão ordinária de 1 de novembro de 1964”. 
  87 Idem, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1963-1974, fl. 24:”Ata da sessão ordinária de 10 de março de 1968”. Sobre o assunto, veja-se 

“Na cidade e no campo. Obras Municipais”, O Telégrafo, 1968, dezembro 6 (20 734), p. 1: “[…], a Câmara Municipal da Horta está a concluir 
importantes trabalhos no Caminho da Granja, Feteira, […]”. 

  88 Em 1977, seria asfaltado conjuntamente com os caminhos do Farrobim e do Cimo da Granja.
  89 Idem, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1938-1950, fl. 47 v.: ”Ata da sessão ordinária de 21 de abril de 1950”.
  90 Idem, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1963-1974, fls. 32 v.-33:”Ata da sessão ordinária de 10 de janeiro de 1971”. Em 28 de maio de 

1948, foi inaugurada a estrada do Algar.
  91 Idem, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1963-1974, fl. 35:”Ata da sessão ordinária de 10 de outubro de 1971”.
  92 Idem, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1974-1982, fl. 7 v.: ”Ata da sessão ordinária de 20 de julho de 1975”.
  93 AJFF, Assembleia de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1977-1984, p. 37. Em 1984, as Amoreirinha foram asfaltadas. Em 1993, seria reparado 

o Caminho dos Vicentes.
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casos, da insistência dos moradores ou lavradores, como aconteceu em 1906, quando morado-
res dos Flamengos e da Feteira “solicitaram à Câmara que alargasse a servidão conhecida por 
Arrendamentos que da estrada de Santa Bárbara conduzia ao Pasteleiro”. Cabe aqui referir que 
enquanto a Câmara concordou com o alargamento da servidão que “atravessa terrenos férteis, 
cujos produtos e adubos seriam mais facilmente transportados”, os moradores e os proprietários 
prontificaram-se respetivamente a coadjuvar com faxinas e a ceder gratuitamente os terrenos 
necessários à efetivação da obra94. Anos depois, em 1950, verificamos que a participação, sobre-
tudo dos lavradores, continuava, porque na reunião da Junta de 21 de abril daquele ano, a mesma 
aprovou uma proposta do presidente – Manuel Correia Duarte –, para que que se procedesse 
“às reparações necessárias dos caminhos dos matos, e que se pedisse à Câmara a cedência das 
ferramentas necessárias”95.

É nesse sentido que se entender em 1964, o envio de um ofício da Junta à mesma Câmara, 
em que se alertava para a necessidade de construção de uma “estrada de ligação da freguesia à 
transversal que liga o Largo Jaime de Melo à Ribeira do Cabo”96. Sabemos que seria construída, 
mas não conseguimos apurar a respetiva data.  

Pontes

A freguesia da Feteira é atravessada, como já se referiu, de norte para sul por três ribeiras 
- São Pedro, Fonte do Rego e Grotas -, que depois se unem na zona Baixa da freguesia, vindo a 
desaguar no oceano perto da igreja paroquial. Os declives da paisagem obrigaram à construção 
de cinco pontes ao longo do seu curso, o que permite a ligação das diferentes zonas da freguesia.

  94 BPARJJG, Câmara Municipal da Horta, Livro de Vereações, 1906-1907 (53), fls. 2-3 v.
  95 AJFF, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1963-1974, fl. 47:”Ata da sessão ordinária de 21 de abril de 1950”.
  96 Idem, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1963-1974, fl. 7:”Ata da sessão ordinária de 1 de novembro de 1964”.

Gravura 45: Ribeira da Feteira, lavadeiras 

com ponte ao fundo (cerca de 1903)
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Pela leitura do relatório do governador civil de 1866, deduzimos que, à data, existia apenas 
uma ponte na freguesia que ligava a Canada da Igreja à Estrada Real n.º 17 (Rua do Além97), 
construída ou concluída em 1837 pelas Obras Públicas do distrito, como se pode ler na mesma 
ponte. Depois deve ter sofrido obras de melhoramento como se pode ver na gravura infra que 
acompanhava o projeto da Ponte da Ribeira da Feteira, datado de 1881. Em 1929, seria cons-
truída a do Poceirão. A este respeito diz-nos o jornal A Boa Nova: “Brevemente recomeçam os 
trabalhos de construção da nova estrada que liga do sítio das Grotas ao Pedregulho, estando 
já completa a ponte do Poceirão [sublinhado nosso], próxima da Atalaia, melhoramento de 
grande valor para esta freguesia”98.

  97 Atual ruas da Igreja e Lajinha.
  98 “De semana a semana pela cidade e pelo campo [Pela Feteira]”, A Boa Nova, 1930, fevereiro 23 (5), p. 4.

Gravuras 46 e 47: Ponte da Rua da Igreja. Inscrição na ponte da Rua da Igreja (1837)

Gravura 48: Projeto da Ponte da Ribeira 

da Feteira, 17 de outubro de 1881
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Existem ainda na freguesia mais três. Duas das quais não temos qualquer informação sobre 
a data da sua construção: ambas em S. Pedro - uma junto ao império com o mesmo nome e outra 
junto ao posto da recolha de leite da CALF99 na zona baixa da freguesia. Na estrada Regional 
– E.B. n.º 1 –, localiza-se a Ponte Nova, que, deve ter sido construída em 1956, ano em que foi 
aberto concurso público para a construção de um pontão em betão armado sobre a ribeira da 
Feteira, como se pode ver nas imagens. A base da licitação do mesmo atingia os 210 820$00 
escudos. Concorreram os empreiteiros Sr. João Vieira, com uma proposta no valor de 196 contos, 
e Teófilo Garcia com outra no valor de 205 contos. Todavia, não encontrámos qualquer referência 
a quem o mesmo foi atribuído.

No passado, a passagem da ribeira fazia-se através de poldras situadas próximas dos locais 
onde depois foram construídas algumas das pontes supra mencionadas. Nos períodos de estia-
gem, estas zonas eram utilizadas para a passagem dos carros de bois que transportavam milhos, 
estercos e lenhas.

Em suma, só após o regime democrático instituído em Portugal em 1974, e da autonomia 
administrativa em 1976, é que se inicia um evidente melhoramento das condições materiais no 
que diz respeito à asfaltagem de toda a rede viária feteirense, e à abertura de novas vias, de que 

  99 Local onde as duas ribeiras se unem.

Gravura 49: Maquete da Ponte Nova
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a dita via rápida é um exemplo, assim como as obras de canalização de água e eletrificação das 
“zonas escuras”. Todavia, esta realidade não invalidou ou invalida que muita da ação, como, por 
exemplo, a roça e limpeza de bermas e valetas ou a pintura de abrigos para passageiros, entre 
outras, seja rotineira, sendo feita anualmente. Com efeito, asfaltagens de caminhos e travessas, 
estradas de ligação de uma zona a outra, caminhos vicinais e caminhos florestais e colocação de 
placas toponímicas são sempre referências no trabalho do quotidiano de qualquer autarquia, ou 
em colaboração direta com a Câmara Municipal ou no âmbito da delegação de competências, 
sempre no intuito de asseio, de melhoramento e de resposta às necessidades das populações.

Gravura 50: Pormenor da construção da Ponte Nova
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4. Em nomE do Espírito santo E da sEnhora dE LourdEs

A religiosidade pode considerar-se como um dos eixos estruturadores da história e da cultura 
açorianas. Nos Açores, a implantação da igreja católica e o seu contributo na organização do 
espaço social insular remontam aos inícios do povoamento. 

Ao longo do tempo verificamos que se constitui como uma instituição estruturadora do 
espaço por força da omnipresença dos seus ministros que em muitas circunstâncias assumiram, 
devido à relativa demissão social do poder civil, múltiplas iniciativas, que ultrapassaram o sim-
ples dever da assistência religiosa, tais como a formação, o entretenimento e a solidariedade.

Por conseguinte, todos são batizados, casam na igreja e na hora da morte são assistidos 
pelo padre, que chegou nos nossos meios rurais a ter um papel de destaque não só como pastor, 
mas também como conselheiro, como autoridade, como mobilizador da comunidade na criação 
de filarmónicas, de escolas noturnas e de clubes desportivos, daí a expressão muito popular o 
senhor padre-cura. Ou seja, a vivência religiosa das populações é encarada como uma esperança 
de melhores dias neste mundo e de salvação eterna, de “salvar a alma do diabo”, numa alusão à 
expressão popular. Por isso, cumpre os sacramentos – Batismo, Confirmação, Eucaristia, Con-
fissão e Extrema Unção –, participa nas festas que se realizam ao longo ano litúrgico – Natal, 
Páscoa, Santa (o) Padroeira (o) e outras dedicadas a diferentes Santos próprios da cada paróquia 
–, durante muito tempo enterrou-se nas Igrejas e praticou e pratica a caridade. 

Deste modo, o espaço eclesiástico em torno de uma paróquia (freguesia), cujos habitantes 
eram conhecidos por filhos da Igreja ou por fregueses, foi determinante no plano da existência 
individual e coletiva

Em suma, a religiosidade açoriana é proclamada de uma maneira incontestável, visível no 
grande número de igrejas, conventos, capelas, ermidas e nichos existentes em todas as ilhas 
(daí a estreita ligação entre arte e religião), além das inúmeras festas religiosas, com luzidas 
procissões e grande número de romeiros/peregrinos, que se realizam ao longo de ano, porque dia 
de festa era um dia de entusiasmo na freguesia. Ao lado da festa privada e familiar (o batismo 
e o casamento) e da festa pública, temos a festa religiosa, com as suas romarias e as festas dos 
oragos (com as missas, e procissões e arraiais).

No caso da ilha do Faial, verifica-se essa presença, como se comprova através da História 
Insulana, do Padre António Cordeiro, na designação toponímica das freguesias faialenses, resul-
tante do respetivo orago e de uma vivência estruturada em torno das paróquias, porque foram estas 
que melhor contribuíram para a organização da sociedade insular, uma vez que se identificam 
com espaços sacralizados detentores de ritos, de culto e de orago protetor, cujas festas oferecem 
uma profunda interação entre o popular e o religioso: A freguesia do Espírito Santo da Feteira, 
tendo como titular Nossa Senhora de Lourdes.

A primeira alusão ao “governo eclesiástico” da Feteira remonta à carta de 1568, já referida, 
o que demonstra o crescimento socioeconómico e populacional da comunidade feteirense. Mas é 
novamente Frutuoso que nos informa, a este respeito, que nos finais do século XVI a Feteira era 
uma freguesia de “advocação do Espírito Santo”, que tem uma igreja e uma ermida (São Pedro), 
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assunto que será depois retomado, vigário (Pedro Camelo de Sampaio, a mais antiga referência 
a um sacerdote a pastorear na freguesia) e tesoureiro e uma confraria, a do Santo Sacramento, 
que afirma ser “a mais rica da ilha”1. 

Registamos ainda, em 1928, a criação da Corporação encarregada do culto católico na 
freguesia Feteira, então presidida pelo Pe. Manuel Moniz Madruga2, formada de acordo com as 
regras da Constituição da Igreja Católica. Pela análise dos respetivos Estatutos, se é certo que 
tinha com finalidade promover e sustentar o Culto Católico Público, não é menos verdade que 
isso lhe permitia “gozar da capacidade jurídica necessária para adquirir e administrar os bens 
temporais, quer mobiliários quer imobiliários, destinados ao mesmo culto”3.

4.1. igrEja paroquiaL do divino Espírito santo

Ernesto Rebelo considerava, em 1890, a igreja paroquial da Feteira, virada a poente, com 
sineira pontiaguda à esquerda, como uma das mais antigas da ilha do Faial, localizada no centro 
de uma fértil planície por onde se estende a freguesia, construída no mesmo local onde existira 
uma pequena capela ou ermida erigida pelos primeiros habitantes que se colocaram sob a proteção 
do Divino Espírito Santo, o que significa que o atual templo é o resultado de profundas e/ou de 
pequenas reparações que foi sofrendo na sua estrutura arquitetónica ao longo dos séculos, devido 
à degradação natural por falta de meios de conservação, ao aumento da população e à cadência 
das crises sísmicas e ciclónicas, o que não deixou de merecer o cuidado das juntas de paróquia, 
das populações e das autoridade locais, regionais e nacionais. Certamente que esta alternância 
entre (re) construção e destruição foi responsável pela perda de um valioso espólio sacro. 

De acordo com a tradição, a localização da igreja junto ao mar, numa freguesia que se estende 
de forma tentacular do litoral para o interior e em várias direções, justifica-se por uma lenda em 
torno de uma singular pombinha, extraordinariamente mansa, em que as pessoas julgaram ver 
nela uma manifestação do Espírito Santo.

Reza a lenda que o templo se deveria construir no sítio da Atalaia, na parte alta do centro da 
freguesia. Mas precisamente no lugar onde a viriam edificar apareceu a tal pombinha. Apanharam-
na e sem nenhum custo levaram-na para a Atalaia. Porém, a mesma ave voltava sempre ao local 
onde havia sido apanhada. Situação que se repetiu por três vezes. Então a população decidiu 
que a igreja deveria ser construída no sítio que ela mostrava preferir. Depois de iniciada a obra 
a pombinha desapareceu e nunca mais foi vista. É nesta conformidade que se há de entender a 
lenda, isto é, a igreja ocupou sempre o mesmo local, sendo de invocação do Divino Espírito Santo.

    1 Gaspar Frutuoso (c. de 1590), “Saudades da Terra”, in Mário Viana [coord.], História a Ilha […], já cit., p. 58 [49-67].
    2 O padre Madruga foi um dos onze sacerdotes que no concelho da Horta, na sequência dos artigos 113 e 114 da Lei de Separação da Igreja e do Estado, 

viria a receber uma pensão – daí a designação de padres pensionistas – atribuída pelo regime republicano. Aquela vinha substituir a anterior côngrua. 
Tinha como objetivo resolver o problema de subsistência do clero que o constitucionalismo monárquico não resolvera de forma satisfatória. Sobre 
o assunto, veja-se Vítor Neto, “A questão religiosa na 1.ª República. A posição dos padres pensionistas”, Revista da História das Ideias, Coimbra, 
Instituto de História e Teoria das Ideias, 1987, pp. 137-157; Sérgio Ribeiro Pinto, “O clero paroquial e a I República. Nova abordagem à querela das 
pensões (1910-1917)”, Lusitânia Sacra, 2014, julho-dezembro (30), pp. 99-134

    3 BPARJJG, Estatutos da Corporação encarregada do Culto Católico na freguesia do Espírito Santo, Feteira da ilha do Faial, 1928. Idêntica corpo-
ração seria criada nas outras freguesias faialenses.
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Apesar de não sabermos a data da sua construção, as fontes apontam que já estava cons-
truída em 1568, pois a ela se refere D. Sebastião na sua provisão de 30 de julho daquele ano, 
na qual a côngrua do respetivo vigário subiu de 10 para 20 mil réis, e que não devia ser muito 
diferente daquela que é referida por Gaspar Frutuoso, cerca de 1590, nas Saudades da Terra, 
quando alude que a igreja na freguesia da Feteira é dedicada à Terceira Pessoa da Santíssima 
Trindade [Espírito Santo]4. Mas o cronista micaelense são se fica por aqui. Ou seja, adianta-nos 
que a freguesia tinha uma igreja constituída por “três naves, com cinco colunas sobre as quais 

    4 “Celebrou-se a festividade do Divino Paráclito, orago da freguesia, com missa cantada e sermão, pregado pelo respetivo pároco. Foi precedida da 
sua competente novena” “FREGUESIAS RURAIS. Feteira”, O Faialense, 1889, maio 30 (49), pp. 2-3.

Gravura 51: Igreja paroquial, finais do século XIX

Gravura 52: Igreja paroquial  

depois das obras de reconstrução  

do sismo de 1998
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está a armação de madeira e teto e duas capelas aos lados direito e esquerdo”5. Por isso, a única 
certeza que os documentos consagram é que teria sido edificada ao longo do século XVI. 

No entanto, note-se que o bispo de Angra D. Francisco José Ribeiro Vieira e Brito [1892-
1901], no seu relatório elaborado na sequência da visita AD SACRA LIMINA de 1900, às dife-
rentes ilhas dos Açores, ao referir-se à Feteira, depois de constar que era uma freguesia extensa 
em área e que, por isso, muitas pessoas não podiam ir à “igreja por esta ficar junto ao mar, no 
extremo sul da povoação”, logo adiantava que seria de toda a utilidade a construção de uma er-
mida em lugar mais central. Vai mesmo mais longe ao indicar onde a mesma se deveria construir 
– Atalaia – porque “há quem ofereça terreno”, embora não diga quem. Neste contexto, não tem 
quaisquer dúvidas quando afirmava: “Um curato ali era muito necessário, porque muita gente 
fica sem poder concorrer à Igreja paroquial, especialmente quando as chuvas pondo os caminhos 
em atoleiros lamacentos, os torna intransitáveis”6.

A igreja paroquial da Feteira, como refere Frutuoso, desde sempre foi de invocação ao Di-
vino Espírito Santo, o que significa que, desde os inícios do povoamento das ilhas, a devoção à 
Terceira Pessoa da Santíssima Trindade se mantém incólume, ou seja, “apesar de alguma diver-
sidade na origem dos povoadores das ilhas, a crença na fé católica foi um fator unificador dos 
mesmos”7. No fundo, na Feteira os seus habitantes não se ficaram pela devoção, dedicaram a sua 
“igreja” à Terceira Pessoa da Santíssima Trindade, o que nos permite afirmar que esta invocação 
é original, uma realidade distinta no conjunto dos oragos faialenses.

Ao longo do tempo a igreja sofreu reparações cuja natureza deriva das circunstâncias do 
momento.

Assim, em 1824 sofreu a sua maior reedificação8, ficando uma inscrição sobre a porta prin-
cipal com aquela data e com as letras VICR localizadas no avental da janela central.

Anos depois, em 1864, seria concluída a sua torre sineira, situada no lado esquerdo da igreja. 
Dizem as fontes, que esta deve ter sido começada em 1846, porque pela leitura da ata da sessão 
ordinária da Câmara de 20 de maio do mesmo ano, então presidida por Francisco Garcia do 
Rosário, esta concedia à Junta de Paróquia da Feteira, na sequência de dois ofícios um da mesma 
e outro do regedor, licença para extrair pedra para a construção da Torre da Igreja. Pela leitura 
de um ofício – resposta – enviado pela Câmara à Junta, verificamos que a pedra necessária para 
a construção devia ser extraída do lugar da Lajinha. E a razão era muito simples: evitar mais 
despesas, “as quais decerto se excederão do orçamento feito”. Porém, como vimos referindo, 
na dita licença chamava-se ainda a atenção para que a extração de pedra não causasse quaisquer 
prejuízos tanto ao público como aos logradouros existentes na Lajinha9. Pela aproximação das 
duas datas pode concluir-se que a construção da dita torre levou cerca de 18 anos.

    5 Cf. Gaspar Frutuoso, “Saudades da Terra”, já cit., in Mário Viana [coord.], História da Ilha […], p. 58.
    6 D. Francisco José Ribeiro Vieira e Brito, Relatório da Diocese de Angra por Ocasião da Visita Ad Sacra Limina, Angra do Heroísmo, Boletim 

Eclesiástico dos Açores, 2014, pp. 118-119.
    7 Susana Goulart Costa, Açores: Nove Ilhas, Uma História, Ponta Delgada, Presidência do Governo Regional dos Açores/Direção Regional da Cultura/

Centro de Conhecimento dos Açores, 2008, p. 232.
    8 Hélder Fonseca Mendes [dir. e coord.], Igrejas Paroquiais dos Açores, Suplemento do Boletim Eclesiástico dos Açores, vol. 60, Angra do Heroísmo, 

Diocese de Angra, 2010, pp. 7-8.
    9 BPARJJG, Câmara Municipal da Horta, Livro de Vereações, 18413-1847 (25), fls. 97 v.-98: ”Sessão da vereação de 20 de maio de 1846”; Idem, 

Livro de Registos, 1842-1846 (23), fls. 131 v.-132: “Registo do Ofício ao presidente da Junta de Paróquia, Regedor da Feteira, em resposta a outro 
dos mesmos, concedendo-lhe licença para extrair pedra para construção da torre da Igreja [22 de maio de 1846].
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Sete anos depois – 1871 –, é descrita por Silveira Macedo como um belo templo de arquite-
tura e escultura singela, mas elegante. Releva ainda que a paroquial da Feteira tem 13,64 metros 
de largura e de 35,64 metros de comprimento, com três portas e em correspondência janelas. 
Tal permite acreditar que daquela reedificação resultou uma igreja que passou a constituir um 
grande e magnífico edifício, como se pode ver, em 1890, na ilustração da primeira página da 
folha diária hortense O Açor10.

De acordo com o autor que vimos citando, ao 
entrar-se no seu interior, verifica-se que a capela-mor é 
dedicada ao Espírito Santo, e que os dois altares laterais 
são dedicados respetivamente ao Bom Jesus – direito – e 
à Sagrada Família – esquerdo – respetivamente.

  10 O Açor, 1890, janeiro 23 (378), p. 1. 

Gravura 52: Igreja paroquial, em 1890

Gravura 53: Altar dedicado ao Divino Espírito Santo
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Em 1882, a ilha do Faial seria assolada, sobretudo de forma mais intensa na parte leste da 
ilha, na madrugada de 3 de maio, por quatro abalos de terra, considerado o penúltimo, ocorrido 
às 2h15, como devastador. 

Como é natural, nestas ocasiões, e perante algo que ocorre, muitos vezes, de forma repen-
tina, o susto provocado levaria as pessoas a saírem das suas moradas, “vestidas com o que mais 
de pronto puderam alcançar”, como se pode ler na imprensa faialense. Seguiram-se nos dias 
subsequentes pequenas réplicas, mas de fraca intensidade, que passaram ao lado da maioria dos 
faialenses, sendo mesmo alguns rotulados pela imprensa como “filhos da imaginação” de uma 
população inquieta e intranquila11.

A análise dos estragos, embora não caiba neste trabalho fazê-la, contudo permite referir que 
se verificou alguns desmoronamentos em pequenas habitações e alguma destruição em edifícios 
de maior volumetria, sobretudo em várias igrejas, entre elas a da Feteira. Embora não se identi-
fique que tipo de destruição se verificou na estrutura da igreja, um documento do Governo Civil 
adianta que o custo das reparações a efetuar rondaria os 298$000 réis12.

Nestas circunstâncias, verificamos que, em 1888, o correspondente da Feteira do semanário 
O Faialense, escrevia que “na igreja paroquial, de há quatro anos a esta parte, tem-se feito e 
continuam a fazer-se, muitos melhoramentos materiais”. Mas não se fica por aqui, ou seja, diz-
nos que melhoramentos, de maior monta, eram esses:

“Pintura e douramento dos altares: estofamento de todas as imagens; púlpitos novos, 
também pintados e dourados, sendo de um gosto muito simples, mas elegante.
As colunas estão caiadas, e já podiam estar pintadas, se não fossem as questões políticas 
na Junta de Paróquia, questões em que quase tudo sempre transparece a arrogância e 
a pouca polidez dos que por vias tortas querem conseguir os seus fins. Felizmente os 
ânimos estão mais serenados13”.

Mas este cuidado com a igreja paroquial levou o correspondente a salientar o papel im-
pulsionador do reverendo Pires de Matos, a quem apelida de “saudosíssima memória”, para 
logo exclamar que encontrou âncoras de suporte nas oferendas dos paroquianos e na Junta de 
Paróquia que consignou nos seus orçamentos grandes verbas para os melhoramentos da mesma. 
Mais ainda, chega mesmo a afirmar, de forma taxativa, que aquela “não se tem esquivado em 
dar as doações que lhe é possível despender em benefício do templo”, lembrando em nome da 
verdade “o seu respeitável e muito digno presidente” Manuel Silveira de Lemos, pela maneira 
como tem sabido aplicar os rendimentos da paróquia14.

  11 Cf. Sobre o assunto, veja-se BPARJJG, Governo Civil do distrito da Horta, Relação dos edifícios públicos e privados que sofreram prejuízos, no 
concelho da Horta, por ocasião do terramoto do dia 3 de Maio de 1882, Horta, 5 de Julho de 1882.

  12 Idem; “Noticiário [Tremores de Terra]”, O Faialense, 1882, maio 7 (40), p. 4. 
  13 “Freguesias Rurais. Feteira. Julho 18 de 1888”, O Faialense, 1888, julho 22 (52), p. 3.
  14 Idem. Pela leitura dos orçamentos da Junta de Paróquia verificamos que a esta em relação à igreja tinha como despesas obrigatórias: aquisição de 

livros para o registo Paroquial e rol de confessados, incenso e santos óleos; festa do orago: novenas, sermões, música - Capela e de Filarmónica -, 
fogo e iluminação; guarda e limpeza do cemitério; lavagem das roupas e da igreja; pinturas interiores (altares) e exteriores, cf. BPARJJG, Junta de 
Paróquia da Feteira, Orçamento da Junta de Paróquia para o 1882 [aprovado a 12 de março de 1882]; Idem, Junta de Paróquia da Feteira, Orça-
mento da Junta de Paróquia para o 1897 [aprovado a 11 de outubro de 1896]. Ainda no vasto rol de arranjos, verificamos a remodelação e limpeza 
do adro e pintura dos muros do cemitério e respetiva limpeza, AJFF, Junta de Freguesia da Feteira, Livro dos Orçamentos Gerais e Ordinários da 
Comissão Administrativa da Junta de Freguesia da Feteira, concelho da Horta, 1938-1962. 
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Aceitando os dados do correspondente, pode mesmo admitir-se que aqueles melhoramentos 
decorreram na sequência do sismo de maio de 1882. 

Em 1889, ainda pela leitura do dito correspondente, pode mesmo admitir-se que a oferta 
de um “grande e elegantíssimo lustre” à igreja e um quadro para o pórtico do altar vinham na 
sequência dos “melhoramentos que se têm feito na nossa igreja”.

Assim, em maio daquele ano, reportava que o “benemérito e respeitável cavalheiro desta 
freguesia”, Francisco Urbano da Silva, solicitou a uns amigos que “tem na república norte-
americana para promoverem uma subscrição para este fim”, tendo também contribuído com 
uma avultada soma para a aquisição do supracitado lampadário (lustre). É nesta conformidade 
que se há de entender a “importante quantia” que deu para a compra de outros dois lustres mais 
pequenos, “que brevemente serão colocados na igreja”.

Na correspondência pode ler-se ainda a respeito daquele lustre:

“Foi a Exma. família Dabney que se encarregou de mandar vir da Alemanha o dito lustre, 
não querendo pelo seu incómodo a menor remuneração. Louvores a tão simpática família, 
e bem assim ao zelosíssimo Sr. Urbano, por ser incansável em querer abrilhantar o nosso 
templo, que já muito lhe deve”15.

Volvidos dois meses, informava que a Junta de Paróquia havia solicitado ao “habilíssimo e 
distinto artista” José Nunes Sobrinho que desenhasse e pintasse um quadro a óleo – descida do 
Espírito Santo sobre os Apóstolos – para colocar no pórtico do altar-mor, tendo o mesmo custado 
50$000 réis. A propósito conclui: “É digno dos maiores encómios a atual Junta de Paróquia, por 
ter feito na nossa igreja mais este importante melhoramento16.

Para entendermos o alcance dos melhoramentos na igreja por parte da Junta de Paróquia, a 
leitura de uma correspondência de janeiro de ano seguinte, permite perceber que muitos tinham 
sido os melhoramentos materiais que havia feito no templo. Se por um lado, se alude que se 
pretendia realizar outros e que a dita Junta havia mandado vir muitas jarras para flores, grande 
número de castiçais, e uma “bonita umbela” – pequeno pálio; por outro, notamos que a sua inter-
venção não deixaria de contar com a “oposição dos que deviam ser os primeiros a aprovar-lhes 
as suas sensatas deliberações”17.

Ainda em 1890, podemos adiantar que se colocou a necessidade de comprar um harmónio, 
o que viria a acontecer. A propósito, a Irmandade do Santíssimo não mandou celebrar o ofício 
fúnebre, em comemoração dos fiéis defuntos, para que a verba a gastar nessa cerimónia fosse usada 
naquele sentido. Porém, a pena do correspondente, que já aludimos, não deixa de salientar que o 
“povo daqui também contribuiu com alguma coisa para a ajuda da compra do dito harmónio”18. 

Por conseguinte, com o correr do tempo da aliança entre a Junta de Paróquia, os beneméritos 
e o povo nasceu a ideia de que a igreja possuía os meios necessários para a sua sustentabilidade 
e manutenção:

  15 “FREGUESIAS RURAIS. Feteira”, O Faialense, 1889, maio 30 (49), pp. 2-3.
  16 “FREGUESIAS RURAIS. Feteira”, Ibidem, 1889, julho 21 (52), pp. 2-3.
  17  “FREGUESIAS RURAIS. Feteira. Janeiro, 7 de 1890”, Ibidem, 1890, janeiro 12 (25), pp. 2-3.
  18 Idem.
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“Para falarmos com franqueza a nossa igreja não precisa que se implore a caridade 
pública para a compra de qualquer alfaia para o seu adorno porque não é pobre, sendo 
os seus rendimentos de sobejo para o que ela necessitar. Só as oferendas que se fazem à 
imagem da Senhora de Lourdes chegam para o seu custeio, e ainda há de restar muito. 
/ Graças a Deus que este ano não pediram esmolas para as novenas do Menino Jesus! 
O povo não censurava tais pedidos se visse que a igreja deles necessitava, mas não se 
dando este facto, a censura torna-se merecida”19.

Passados três anos, pela leitura da ata da sessão ordinária da Junta de Paróquia da Feteira, de 4 
de junho de 189320, notamos que além de se informar de um conjunto de trabalhos que se estavam 
a realizar no interior da igreja – pintura e marmorização das colunas e chaparia – defendia-se 
que para “um grande embelezamento da mesma” se deveria colocar uns “florões semelhantes 
aos que já existem no teto da mesma, no cimo dos nove arcos maiores e por isso resolveu votar 
suplementarmente uma verba de trinta e seis mil réis para feitio dos nove florões”21.

Certamente que a igreja deve ter sofrido obras de manutenção até ao fatídico ano de 1926. 
Isto é, na sequência do sismo de 31 de agosto, a igreja da Feteira voltava a ganhar espaço na 
imprensa local e na documentação oficial.

Assim, pela leitura do Relatório dos Estragos feitos pelos abalos sísmicos do dia 31 de agosto 
de 1926, verificamos que várias igrejas das freguesias rurais, entre elas a da Feteira, “ficaram 
também muito arruinadas podendo-se reparar”, apesar de na página 6 do mesmo relatório se 
afirmar: ”As igrejas onde se pode exercer o culto e que precisam de pequenos reparos são […], 
e as das freguesias dos […] e Feteira”22. A despesa provável com a recuperação da igreja rondava 
20 000$00 contos23. No entanto, o valor das reparações igreja da Feteira atingiu os 59 999$91 
escudos24. As reparações consistiram no apeamento e reconstrução das paredes da capela-mor e 
da sacristia, da fachada e da torre e do interior do templo. Depois da igreja da freguesia da Praia 
do Almoxarife constituiu a maior igreja rural a ser reparada.  

Dizem as fontes que a igreja da Feteira, construída quase à beira-mar, de bonito frontispício 
e um dos maiores e mais elegantes templos da ilha do Faial, se encontrava completamente re-
parada em março de 1931, depois da capela-mor ter sido toda restaurada de novo, cujos bonitos 
trabalhos de estucador a muito “vieram embelezar”25. Todas as incidências à volta da recons-

  19 Idem.
  20 Era padre o vice vigário José Silveira Goulart e presidente da Junta Manuel Correia Garcia dos Santos.
  21 Cf. BPARJJG, Junta de Paróquia da Feteira, Revisão a que procedeu a Junta de Paróquia da Feteira dos paramentos, vasos sagrados e alfaias da 

mesma, em conformidade do Artigo 313 do Código Administrativo [1858]; Idem, Junta de Paróquia da Feteira, Copia autêntica da ata da sessão 
ordinária da Junta de Paróquia da freguesia da Feteira, concelho da Horta, de 4 de junho de 1893.

  22 BPARJJG, Direção das Obras de Edifícios Nacionais – Sul. Secção de Ponta Delgada, “Relatório dos Estragos feitos pelos abalos sísmicos do dia 
31 de agosto de 1926 na ilha do Faial e seus pormenores, Horta, 15 de setembro de 1926”, pp. 4 e 6.

  23 BPARJJG, Estimativa da despesa provável com a reconstrução e reparação dos edifícios destruídos pelo terramoto em 31 de agosto de 1926 na 
ilha do Faial, Horta 15 de setembro de 1926, fls. 2, 4 e 6.

  24 BPARJJG, Delegação Especial do Governo da República nos Açores, Despacho remetido ao governador civil do distrito da Horta, 11 de novembro 
de 1929. Pela leitura do despacho, verificamos que tinha sido atribuído para reconstrução da igreja da Feteira um subsídio no valor de 60 000$00 
escudos, à comissão presidida padre Manuel Moniz 2Madruga, ;Manuel José Nunes Naia e Alfredo Crisóstomo da Silveira; Idem, BPARAG, Idem, 
Relatório das obras do sismo [de 1926], 1930. O valor das obras foi assim distribuído: materiais - 25 359$16 escudos e mão de obra - 34 640$75 
escudos. Sobre o assunto, Veja-se José Manuel Medina Garcia, 1926. Histórias de um terramoto, Horta, O Telegrapho, 2016, p. 64.

  25 Cf. “De Semana a Semana na Cidade e no Campo [Pela Feteira]”, A Boa Nova, 1930, fevereiro 23 (5), p. 4:
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trução estiveram a cargo do então vigário padre Manuel Moniz Madruga [1855-1957]26. Mas 
também se deve realçar aqueles que, pelos seus esforços, contribuíram para a seu restauro, por 
isso dignos dos maiores aplausos – Manuel José Luís Naia e Alfredo Crisóstomo e uma comissão 
de senhoras que de forma diligente tudo fizeram para angariar os donativos necessários para a 
reparação das alfaias27.

Nesse ano, pela festividade em honra de Nossa Senhora de Lourdes – último domingo de 
agosto – podia ler-se na imprensa faialense que a mesma se havia realizado com grande esplen-
dor, “cujo templo já se encontrava completamente restaurado dos estragos do abalo sísmico”. 

Em 1952, um violento temporal – 28 de fevereiro –, como mais à frente se referirá, deixou 
parte da freguesia em muito mau estado, sobretudo a zona Baixa, onde se situa a igreja. Dizem-
nos as fontes que o mar não só levou alguns terrenos contíguos à ribeira como galgou o adro, 
destruindo o respetivo muro e entrou na igreja, arrastando um “enorme salgueiro”28. No entanto, 
não causou grandes danos. Para lá de algumas cadeiras partidas, provocou apenas alguns prejuízos 

  26  “O Correio nas freguesias. Na Feteira”, Correio da Horta, 1931, março 21 (44), p. 4. Sobre o centenário do padre Madruga, veja-se: “Saudação 
ao Padre Xavier Madruga” e “Centenário do Rev. Pe. Manuel M. Madruga”, Ibidem, 1955, novembro 5 (6 964), p. 1; “Foram deveras apoteóti-
cas as comemorações das Bodas de Ouro Sacerdotais e Eucarísticas do padre Xavier Madruga”; “No centenário Natalício do Pe. Manuel Moniz 
Madruga”, Ibidem, 1955, novembro 8 (6 986), pp. 1-4; “As comemorações do centenário natalício do Pe. Moniz Madruga”, Ibidem, 1955, 
novembro 10 (6 988), p. 1. Viria a falecer, cerca de dois anos depois, a 6 de novembro de 1957; ”Faleceu o Pe. Moniz Madruga decano do Clero 
Português”, Ibidem, 1957, novembro 7 (7 591), p. 1.  

  27 “Na Feteira”, A Democracia, 1930, agosto 30 (2 971), p. 2; “Na Feteira”, Ibidem, 1930, setembro 2 (2 972), p. 2.
  28 Jandira Zeferino [coord.], A Feteira no Passado e no Presente, Horta, Região Autónoma dos Açores/Coordenação da Educação Permanente, Faial, 

1983-1984, p. 33. A remoção do salgueiro só foi possível depois de ter sido cortado em pequenos bocados. Sobre o assunto, veja-se “O temporal da 
madrugada de ontem causou incalculáveis prejuízos”, O Telégrafo, 1952, fevereiro 29 (15 670), p. 1.

Gravura 54: Igreja paroquial depois das obras de reconstrução do sismo de 1926
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na sua arrecadação, que ascenderam a 9 500$00 escudos. E por aqui se ficam as informações.
Passados cerca de 28 anos, mais precisamente em 1980, a igreja viria a sofrer danos pro-

vocados pelo sismo que abalou as ilhas Terceira, S. Jorge e Graciosa, a 1 de janeiro.  
Dezoito anos depois, a paroquial da Feteira, a par de outras congéneres do Faial, viria no-

vamente a ser notícia na sequência do sismo de 9 de julho de 1998, devido aos avultados danos 
sofridos na sua estrutura, que exigiram uma intervenção profunda:

“A igreja apresentava danos estruturais extensos e profundos, sendi provável que tenha 
estado perto de ter sofrido colapso total ou parcial. / Os principais danos localizavam-se 
na fachada principal, nas torres e nas colunas interiores. Na fachada principal eram visí-
veis fendas de grandes dimensões, especialmente no frontão que se encontrava em risco 
de colapso, mas também no topo das janelas e ainda no topo das portas ao nível térreo, 
nas quais chegaram a correr movimentos de pedras dos arcos. Os danos no frontão eram 
também visíveis pelo interior, junto à cobertura, onde se registou uma importante fenda 
com vários centímetros. / Ao nível da torre, e não obstante a existência de uma cinta de 
betão – possivelmente de 1935 -, os danos eram também significativos, existindo uma 
tendência para a torre abrir, verificando-se movimentos de abertura de todos os arcos 
sineiros com movimentos das respetivas pedras de fecho. / No interior verificaram-se 
danos severos em muitas das colunas das arcarias que separam a nave principal das na-
ves laterais, especialmente das colunas junto aos púlpitos, onde foi possível verificar o 

Gravura 55: Igreja da Feteira,  em 1986
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efeito pernicioso da inserção destes elementos. Em quase todas as colunas era visível a 
abertura de juntas, em alguns casos em secções longe da sua base. Em muitas das colu-
nas havia sinais de se terem ultrapassado as tensões resistentes à compressão, já que se 
observavam cunhas de rotura junto aos cantos. Em algumas dessas colunas eram ainda 
observáveis pequenos deslocamentos relativos entre as faces de juntas. / Foi possível 
observar uma separação entre a nave principal e a cabeceira, com queda de estuque, 
evidenciando a existência de movimentos longitudinais apreciáveis. Nos arcos longitu-
dinais situados debaixo da zona do coro era também visível este tipo de movimento com 
abertura de fendas entre as pedras dos arcos. A parede da empena posterior (nascente) 
apresentava indícios de movimentos para fora do seu plano, coincidente com a tendência 
de separação dos vários corpos no sentido longitudinal. A parede do topo da nave late-
ral sul (que separa a nave de uma sacristia) apresentava uma grande fenda inclinada e 
deformação fora do seu plano, ao nível superior, com tendência para cair para o lado da  
sacristia”29.

A solução passava, e não podia ser de outra maneira, por uma reconstrução antissísmica, 
evitando-se, assim, que o nosso património e a nossa história marcados por uma cadência sísmica 
não voltassem a ruir no futuro em alguns segundos. Por outras palavras, que um sem número de 
canseiras e de expetativas voltassem a ruir em poucos instantes.

Para fazer face à recuperação da igreja30, numa altura em que a prática do culto havia sido 
transferida para a sede da Lira e Progresso Feteirense e depois para um centro de culto, assim 
designado, construído junto à igreja, seria necessário uma verba que orçava os 1 670 896$62 
euros. Assim, seria contraído um empréstimo no Millenium BCP por 15 anos (a terminar em 
2015). Durante os primeiros dez anos, pagar-se-iam em prestações trimestrais nos meses de 
janeiro, abril, julho e outubro, cujo valor seria distribuído pelo Governo dos Açores – 100% dos 
juros de cada prestação e 75% de amortização do capital (27 883$52 euros) – e pela paróquia – 
25% da amortização do capital (7 889$90 euros). Nos últimos cinco anos do contrato, caberia 
à paróquia assumir 25% da amortização do capital e 25% dos juros, no valor de 7 889$42 cada  
prestação. 

Para o efeito, o Passal, situado próximo da igreja, seria dado como aval, ao mesmo tempo 
que a comissão, criada para o efeito31, levou a cabo um conjunto de iniciativas para conseguir 
os meios financeiros necessários para cumprir com as suas obrigações: confeção de sopas do 
Espírito Santo e de filhoses a que se juntaram doações várias.

A igreja viria a reabrir solenemente ao culto a 27 de novembro de 2005, cerca de 21 meses 
depois dos inícios das obras – março de 2004 –, e “dedicada por sua Excelência Reverendíssima 
D. António de Sousa Braga, Bispo de Angra, sendo Pároco o Reverendo Senhor, Luís Manuel 
Rodrigues Garcia Dutra”, como se pode ler na placa alusiva ao ato. 

 
  29 João Azevedo & Luís Guerreiro, “Danos verificados nas igrejas: uma primeira avaliação”, in AA VV, Sismo 1998 - Açores. Uma década depois, 

Horta, C. Sousa Oliveira, Aníbal Costa & João C. Nunes (editores), 2008, pp. 308-309 [297-314].
  30 Por carta de 10 de novembro de 1998, o bispo de Angra, D. António Sousa Braga, nomeou a Comissão de Reconstrução as Igrejas do Faial (CRIF).
  31 Era constituída por José Alberto Fialho, Jandira Zeferino, Manuel Urbano, Luís Amaral e Pe. Tomás Brito.



96

Gravuras 56 e 57: Reabertura da igreja ao culto

Gravura 58: Capela-mor invocada ao Divino Espírito Santo, ladeada pelas imagens 

da Senhora da Conceição e de Santo Antão

Gravura 59: Interior da Igreja. É possível perceber a sua estrutura 

de três naves, com seis arcos de volta perfeita. 
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4.2. Ermida dE s. pEdro

Cerca de 1590, Gaspar Frutuoso escrevia sobre a freguesia da Feteira: “E adiante, perto de ¼ 
de légua, está uma ermida de S. Pedro, de muita romagem”32. Será a mesma a que alude, em 1695, 
Agostinho de Monte Alverne, quando nos diz que existia na dita freguesia, entre outras coisas, 
“uma ermida de S. Pedro”?33. Mais ainda, num manuscrito referido por Herberto Dart, em artigo 
publicado sobre o assunto em 200934, que estamos a seguir, não só se confirma a sua existência na 
antiga Canada de S. Pedro como se atribui a paternidade da ermida a Jorge da Terra, que a mandou 
construir, em finais do mesmo século – a partir de 1680 –, numa propriedade sua na Feteira35. Nestas 
circunstâncias, perguntamos: estamos perante uma nova ermida? Ou então a ermida referida por 
Frutuoso foi, certamente, devido à sua exiguidade ou adiantado estado de ruína, restaurada e am-
pliada? A hipótese pode não colher unanimidade, ou seja, se o leitor tiver seguido com interesse estes 
dados mas se quiser reservar-se o direito de não fazer grande fé neles, tem a minha compreensão.

Passou sucessivamente para a posse de Amaro de Brum, José de Arriaga, António Silveira 
Bulcão e, finalmente, para o filho deste, Francisco Silveira Bulcão. Este, em 1839, cinco anos 
após o último serviço religioso realizado em janeiro de 1834, face ao adiantado estado de ruína, 
decidiu demoli-la. No mesmo local, construiria uma casa de moradia, utilizando para o efeito a 
pedra da mesma ermida36.

De acordo com o manuscrito que vimos citando, verificamos que apenas restou a imagem de 
S. Pedro, em madeira com o seu resplendor de prata, que esteve na posse de Francisco António, 
morador na Canada da Ribeira, da mesma freguesia da Feteira, que a viria a encontrar numa 
casa soterrada na sequência do sismo de 31 de agosto de 1926. Depois mandou pintá-la. Fez as 
chaves que a imagem tinha na mão, uma vez que as originais não foram encontradas. 

É nesta conformidade que se há de entender a seguinte notícia:

“No próximo domingo, 2 de julho, realiza-se o costumado império de São Pedro no aprazível 
sítio de São Pedro, havendo à tarde a procissão com a imagem de São Pedro e o emblema 
do Divino Espírito Santo em que se incorporarão muitas meninas, e em seguida arrema-
tação de oblatas, e à noite mudança da coroa. Em todos estes atos tocarão as filarmónicas 
Nova Artista Flamenguense e Unânime Praiense. É de esperar grande concorrência”37.

No presente, não se sabe onde se encontra a dita imagem.
Tal permite acreditar que podemos encontrar nas fontes fortes âncoras de suporte que con-

sagram a festa em honra do apóstolo S. Pedro como uma das mais antigas e de tradições mais 
arraigadas na ilha do Faial , às quais concorriam romeiros de todas as freguesias faialenses38.

  32 Cf. Gaspar Frutuoso, “Saudades da Terra”, já cit., in Mário Viana [coord.], História da Ilha […], p. 58.
  33 Agostinho de Monte Alverne, “Crónicas da Província de São João Evangelista das Ilhas dos Açores [1695]”, in Mário Viana [coord.], História a 

Ilha do Faial. […], já cit., p. 100 [100-117].
  34 Herberto Dart, “Ermida de São Pedro, na Feteira”, Avenida Marginal, 2009, dezembro 18 (5), p. 17.
  35 Jorge Terra dotou-a com os seguintes bens: 13 ½ alqueires de terra lavradia, com uma casa coberta de palha e mais 24 alqueires de terra com outra 

casa de palha e ainda um pedaço de terra, tudo na Feteira. Instituiu ainda uma terça, vinculada nos seus avultados bens. A ermida e respetiva fábrica 
ficaram anexas à referida terça e na posse dos seus herdeiros.

  36 No presente, imóvel n.º 30 da rua de S. Pedro.
  37 “Grande arraial do Espírito Santo na Feteira”, Correio da Horta, 1933, junho 30 (399), p. 4.
  38 Cf. A Democracia, 1929, julho 1 (2 734), p. 1. 
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4.3. Confrarias39

A importância das confrarias na sociedade açoriana é hoje um dado inegável Nas diferentes 
freguesias faialenses as confrarias participaram na assistência espiritual e material às populações 
e contribuíram para o fortalecimento da vivência do catolicismo, através da orientação doutrinal 
dos fiéis, da procura sacramental, do culto dos mortos – uma forma de garantir o direito a um 
funeral cristão com o acompanhamento da irmandade, rezar um determinado número de missas 
pela salvação dos irmãos defuntos –, da prática da caridade e de outras atividades devocionais e 
piedosas. Surge neste quadro uma valorização do sentimento cristão de fraternidade e de amor  
ao próximo.

Se muitas das confrarias funcionavam sobretudo como órgãos de sociabilidade masculina, no 
caso da freguesia da Feteira, verificamos pela leitura dos estatutos da irmandade do Santíssimo, 
que a mesma era entendida como “associação de pessoas de ambos os sexos”40.

Na freguesia da Feteira não se pode precisar quando é que surgiram as diferentes confrarias 
ou irmandades religiosas, apesar do Governador Civil, Santa Rita, referir no seu Relatório de 
1866, que existiam quatro, a saber: a do Santíssimo Sacramento, a de Nossa Senhora do Rosário, 
a do Bom Jesus41 e a da Sagrada Família. Todavia, verificamos que o governador não faz qualquer 
alusão à confraria das Almas, porque nos livros de Óbitos da paróquia, verificamos que em 1800, 
já estava ereta assim como a do Rosário42, e que continuava em 1890, como nos informa numa 
das suas crónicas, o correspondente da freguesia do semanário O Faialense:

“A irmandade denominada das Almas, mandou celebrar o costumado ofício fúnebre, em 
comemoração dos fiéis defuntos. A irmandade do Santíssimo não mandou celebrar igual 
ato por ter, segundo consta, contribuído com uma verba para a aquisição do harmónio 
para a igreja da freguesia”43.

Pela análise do que se refere e da reforma dos Estatutos da Confraria do Santíssimo – 1912 
– deduzimos que as confrarias religiosas foram eretas com várias finalidades, isto é, para além da 
prática dos atos de culto – “manutenção do Culto do Santíssimo Sacramento”44 – e o sufrágio das 
almas, destacava-se, entre outras, “o exercício da Caridade para com os pobres, praticando para 
com eles todos os passíveis atos de assistência e beneficência”45. Neste caso, diz-nos o governa-
dor civil Santa Rita, certamente com base no conhecimento que tinha resultante da apresentação 
regular “das suas contas”, que o saldo resultante da diferença entre receitas e despesas devia ser 
aplicado “já para melhoramentos no templo, já para o Asilo de Mendicidade instituído na cidade 

  39 Irmandades laicas ou eclesiásticas de diversa vocação espiritual e assistencial.
  40 BPARJJG, Irmandade do Santíssimo da Freguesia da Feteira, Estatutos, 1912 [28 de outubro]. Era mordomo João dos Santos Serpa.
  41 Sabemos que estava extinta em 1916, como se pode ler num ofício enviado pelo secretário de Finanças da Horta ao governador civil – Fernando 

Joaquim Armas, cf. BPARJJH, Serviço de Finanças do Concelho da Horta, “Ofício, nº 33, de 24 de novembro de 1916, ao governador civil”, a 
questionar quais “são as confrarias deste concelho que se acham extintas das que abaixo se seguem”.

  42 BPARJJG, Paróquia do Espírito Santo da Feteira, Livro de Óbitos, 1799-1819 (1), fls. 1 v.-2.
  43 “FREGUESIAS RURAIS. Feteira. Janeiro, 7 de 1890”. O Faialense, 1890, janeiro 12 (25), pp. 2-3.
  44 BPARJJG, Confraria do Santíssimo, Estatutos […], já cit.
  45 Idem.



99

da Horta [1843]”46. Do mesmo modo, informa ainda que deviam ser quotizadas sempre que as 
contas da Junta de Paróquia fossem deficitárias.

Todavia, se a documentação existente, no caso, é tão escassa em informação e tantas vezes 
pobre de detalhe; se faz um quase silêncio sobre as confrarias do Bom Jesus e da Sagrada Fa-
mília; se tal não se pode negar, também nenhum documento confirma a sua existência, exceção 
à referência do Governador, que seria quatro anos depois usada por Silveira de Macedo na 
História da Quatro Ilhas. Se no caso da irmandade das Almas existem poucas referências, já 
anteriormente referenciadas, o mesmo já não se passa com as de Nossa Senhora do Rosário47 e 
do Santíssimo Sacramento.

de nossa senhora do rosário

Os dados disponíveis são escassos. Todavia, dispomos de um mapa de receita referente 
aos anos de 1888 a 1890, quatro orçamentos (1891-1892, 1897-1898, 1900-1901 e1906-1907) 
e documentação vária que nos “conta” a sua extinção.

No primeiro caso, é possível enumerar tanto as receitas (juros de inscrição, juros de capi-
tais mutuados, foros a trigo e pautas dos irmãos) como as despesas (festas de nossa Senhora do 
Rosário e de Nossa Senhora da Rosa e diversos)48. Neste particular destaca-se uma importância 
destinada à beneficência anual atribuída aos Asilos de Infância Desvalida e de Mendicidade, 
como determinava o despacho de aprovação do governador civil (décima parte)49 e “selo” para 
Hospital dos Alienados.

No segundo caso, em 1911, o regedor da Feteira, Manuel Correia Garcia dos Santos, numa 
carta remetida ao administrador do concelho da Horta – João Pereira Gabriel – referia que:

- “na confraria de Nossa Senhora do Rosário, há a irregularidade de não ter esta corporação 
feito desde alguns anos eleição para formação de novos mesários, por falta de não ter a mesa 
mais de nove confrades, e esses mesmos, sendo analfabetos, sendo por tal motivo, impossível 
poder formar mesa, para giro dos bens da confraria; 

  46 Cf. Relatório do Governo Civil [...], já cit., 1867, p. 15. Com base nas notas indicativas da distribuição, pelos Asilos de Mendicidade e de Infância 
Desvalida, da décima parte, verificamos que nos anos de 1903-1904, 1905-1906, 1907-1908 a Confraria do Santíssimo entregou ao Asilo de Men-
dicidade, respetivamente, 14$877, 14$843 e 12$838 réis; em 1907-1908, ao Asilo de Infância Desvalida, 5$479 réis.

  47 Mesários - 1891: mordomo, José Joaquim da Costa; tesoureiro, Manuel Silveira de Faria; secretário, José de Utra de Faria; 1897: mordomo, José 
de Utra de Faria; tesoureiro, Manuel Silveira de Faria; secretário, José Joaquim da Costa 1900: mordomo, José de Utra de Faria; tesoureiro, Manuel 
Silveira de Faria; secretário; José Joaquim da Costa; 1906: mordomo, José de Utra de Faria; tesoureiro, Manuel António do Amaral; secretário; José 
Joaquim da Costa; 1911: José Joaquim da Costa, Manuel Silveira de Faria, José Dutra de Faria, António Silveira Goulart da Cunha, José Silveira de 
Lemos, Francisco Manuel da Rosa e Francisco Inácio Pereira.

  48 BPARJJG, Confraria de Nossa Senhora do Rosário, Mapa demonstrativo da receita orçada pela Confraria de Nossa Senhora do Rosário da Feteira, 
nos últimos três anos [1888-1890]; 1891; Orçamento Ordinário de Receita e Despesa da confraria de Nossa Senhora do Rosário, ereta na Feteira, 
concelho da Horta, para o ano económico de 1900-1901 [Aprovado a 16 de maio de 1900]; Orçamento Ordinário de Receita e Despesa da confraria 
de Nossa Senhora do Rosário da Feteira, para o ano económico de 1906-1907. Sobre o assunto, veja-se Idem, Governo Civil do distrito da Horta, 
Nota Indicativa da distribuição pelos Asilos de Mendicidade e de Infância Desvalida, da décima parte para beneficência, das corporações e esta-
belecimentos de piedade e beneficência do distrito da Horta, no ano económico de 1905-1906. Neste ano económico, a Irmandade do Santíssimo 
entregou ao Asilo a importância de 14$843 réis.

  49 No ano económico de 1907-1908, a confraria fez a entrega ao Asilo de Infância da importância de 5$479 réis, cf. BPARJJG, Governo Civil do dis-
trito da Horta, Nota indicativa da distribuição, pelos Asilos de Mendicidade e de Infância Desvalida, da décima parte para o Asilo de beneficência, 
das corporações e estabelecimentos de piedade e beneficência do distrito da Horta, no ano económico de 1907-1908. No despacho de aprovação 
do orçamento de 1900-1901 escrevia-se: ”Aprovo o presente orçamento para beneficência ao Asilo de Mendicidade [5$283 réis]”, Idem, Confraria 
de Nossa Senhora do Rosário, Orçamento Ordinário de Receita e Despesa da confraria de Nossa Senhora do Rosário, ereta na Feteira, concelho da 
Horta, para o ano económico de 1900-1901.
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- estando todos os haveres da mesma confraria, em poder do último mordomo – José Dutra 
de Faria – que a tem administrado até ao presente, e não lhe sendo possível poder continuar com 
as funções de mordomo, por falta de mesários que saibam escrever, desejava entregar todos os 
valores e haveres da referida confraria, a fim de ficar exonerado e quite com a mesma. Foi nesta 
conformidade que se apresentou “nesta regedoria, a participar os motivos acima descritos, e 
pedindo-me lhe desse as providências precisas”

Perante esta situação, o regedor além de a participar ao administrador pedia-lhe que “se 
digne proceder como entender razoável”50.

Por seu turno, o administrador, através de um EDITAL, de 6 de março, convidava os irmãos 
da dita confraria, para comparecerem na secretaria da administração do concelho, em qualquer 
dia útil, entre as 9 e as 14h30, como o objetivo de “assinarem um termo de continuarem com a 
administração da mencionada confraria e de a reorganizarem, admitindo novos irmãos e obser-
vando os respetivos estatutos”51.

Após os 15 dias do prazo estabelecido no edital, deu a conhecer ao governador civil que 
“no dia 22 do corrente, fim do prazo, não tendo comparecido nesta administração irmão algum 
da dita confraria, por isso se não lavrou termo algum”.

Perante esta situação, verificamos que num ofício remetido ao governador civil, de 29 de 
abril, nove dias após a publicação da Lei de Separação da Igreja e do Estado, o administrador 
do concelho da Horta, depois de referir que havia conferido os bens da referida irmandade, en-
tendia “que a melhor aplicação que julgo dar-se a estes fundos será auxiliar com eles a Junta de 
Paróquia daquela freguesia na aquisição do Novo cemitério”52.

A recomendação do administrador deve ter ficado por isso, porque, anos depois – 1917 – em 
resposta a um ofício de 27 de fevereiro, do governador civil, que perguntava qual o destino a dar 
aos referidos bens, o Ministério do Interior, Direção Geral de Assistência, decidiu:

 “Em resposta ao ofício de V. Ex.ª, de 27 de fevereiro último, em que pede que in-
formem sobre o destino a dar aos bens e valores pertencentes à extinta Confraria do 
Rosário, da freguesia da Feteira, para os devidos efeitos tenho a honra de comunicar 
que o Exmo. Ministro do Interior, por seu despacho de 22 [rasurado] do corrente se 
dignou resolver, que esses bens e valores, mencionados no referido ofício de V. Ex.ª, 
deverão ser entregues à Comissão Distrital de Assistência, o Diretor-Geral, Augusto  
Barreto”53.

Nestas circunstâncias, aceitando a hipótese de entrega dos bens à Comissão Distrital de 
Assistência, parece que estamos perante o fim definitivo da confraria.

  50 BPARJJG, Regedoria da Feteira, “Ofício, de 21 de fevereiro de 1911, ao Administrador do concelho da Horta”.
  51 Idem, Administração do Concelho da Horta, Edital de 6 de março de 1911. 
  52 Idem, Idem, Oficio, de 29 de abril de 1911, ao governador civil.
  53 BPARJJG, Ministério do Interior. Direção Geral, “Ofício, n.º 148, de 26 de outubro de 1917, do Ministério do Interior, Direção Geral de Assistência, 

em resposta ao ofício n.º 29, de 27 de fevereiro, do Governo Civil da Horta”, que perguntava que destino se devia dar aos bens da extinta confraria 
do Rosário. Sobre o assunto, veja-se Idem, Serviço de Finanças do Concelho da Horta, Ofício, nº 33, de 24 de novembro de 1916, ao governador 
civil a questionar quais “são as confrarias deste concelho que se acham extintas das que abaixo se seguem”.
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do santíssimo sacramento

Dispomos apenas dos estatutos da Irmandade do Santíssimo, de 1912, constituídos por 32 
artigos. Todavia, a sua redação final resulta da necessidade de reformar os estatutos então exis-
tentes em conformidade com a Lei de Separação da Igreja e do Estado, já referida, e da Portaria 
de 18 de novembro de 1911.

Efetivamente, depois de concluídos em 21 de outubro de 1912, numa altura em que era 
mordomo João dos Santos Serpa, a sua reforma seria aprovada, por unanimidade, em assembleia 
geral de 15 de dezembro de 1911:

“Nós abaixo-assinados, presidente e vogais da Mesa administrativa da Irmandade 
do Santíssimo da freguesia da Feteira, concelho da Horta, devidamente autorizados 
pela mesma irmandade, declaramos, em cumprimento do preceituado na Portaria 
de 18 de novembro findo, que assumimos a obrigação de, na sobredita qualidade, 
cumprirmos todas as determinações legais, apresentamos, oportunamente, o or-
çamento da irmandade, organizado dentro dos limites marcados na lei da separa-
ção e bem assim a reforma definitiva dos estatutos no prazo que ulteriormente for  
designado”54.

Analisando os Estatutos, depois de se entender a Irmandade como uma “associação de pes-
soas de ambos os sexos, designados por irmãos, tanto masculinos como femininos, católicos e 
de bons costumes (artigos 1.º, 3.º e 4.º), logo se adiantam quais os seus fins: 1.º - A manutenção 
do Culto do Santíssimo Sacramento, segundo os preceitos da Santa Igreja Católica romana; 2.º 
- O exercício da Caridade para com os necessitados, praticando para com eles todos os passíveis 
atos de assistência e beneficência.

A Irmandade era administrada por uma mesa composta por sete irmãos, eleitos bienalmente, 
no primeiro domingo de Junho. Tinha como atribuições: 1.º - Administrar os haveres da Irman-
dade; 2.º - Regular o serviço da mesma; 3.º - Convocar a irmandade para todas as coisas que esta 
tiver de ser chamada segundo os estatutos e leis vigentes; 4.º - Admitir os irmãos, deliberar sobre 
a sua exclusão, ouvidos previamente, propô-los à confirmação da irmandade (artigos 9.º e 16.º).

As receitas da Irmandade provinham dos rendimentos dos bens ou do produto deles; das 
joias e dos juros dos capitais mutuados; dos donativos que fizerem à confraria, as multas pagas 
pelos irmãos que faltarem ao cumprimento dos seus deveres e às pautas dos irmãos” (artigo 
22.º); como despesas obrigatórias: sufragar a alma dos irmãos falecidos; as decorrentes da 
festa do Santíssimo Sacramento; socorrer os pobres; as do exercício da administração corrente  
(artigo 21.º)

  54 Irmãos que aprovaram os Estatutos: João dos Santos Serpa (mordomo), António Silva de Escobar e Joaquim Alves da Silva (vogais). Irmãos: Estulano 
Furtado Cardoso, Jacinto Carreiro, António Goulart Martins, Manuel Dutra de Lemos, Jacinto José da Rosa e José Silveira da Costa, Jacinto Jorge 
da Rosa. A rogo dos irmãos, adiante nomeados Manuel Dutra Goulart de Vargas, na presença das testemunhas Francisco Urbano da Silva e Virgílio 
Augusto da Silva, casados, proprietários: António dos Santos Serpa, Francisco António do Amaral, Francisco Peixoto de Sousa, João Silveira de 
Faria, José Pereira da Costa, Joaquim Francisco Duarte, Manuel Francisco da Silva do Amaral, Manuel Mariano Pinheiro, Serafim Francisco Fialho, 
Manuel dos Santos Serpa, José Francisco da Silva, Manuel Francisco de Sousa Contente, António Goulart da Silva e Alfredo Silveira Bulcão.



102

Deste modo, os estatutos devem ser entendidos como o documento que estabelece os di-
ferentes compromissos da Irmandade e dos seus membros (mesários e irmãos). Dito de outra 
maneira, são constituídos pelas regras que orientam o seu quotidiano: fins, irmãos (direitos, 
obrigações e penas), mesa administrativa (data da eleição e tempo de duração de mandato e 
sessões ordinárias e extraordinárias), assembleia geral, papel do tesoureiro e mordomo, receitas 
e despesas obrigatórias. Por outro lado, neste tipo de instituição como noutras congéneres (por 
exemplo, irmandades do Espírito Santo), os irmãos mantêm entre si uma relação que assenta 
ou no grau de vizinhança ou no de parentesco. Neste contexto, a base sociológica de qualquer 
irmandade reside nas populações que se juntam, tanto por ruas como por zonas da mesma pa-
róquia, para celebrar uma festa ou manter um culto, e que, apesar de algumas alterações, não 
deixou de manter o essencial ao longo dos tempos.

Por todas estas razões, os estatutos assumem-se como um instrumento de regulamentação 
de carácter normativo e garantem à Irmandade “legitimidade” ou o “direito” de funcionamento, 
já que era efetivado por ordem da autoridade superior do distrito: o governador civil.

Em síntese, também na Feteira se criaram ao longo dos tempos diversas irmandades que 
não eram mais do que instituições religiosas de múltipla vocação assistencial e espiritual, cujos 
membros (designados por irmãos) se agrupavam de forma voluntária55 e que se reuniam “na 
sacristia da igreja paroquial”.

Se é certo que não sabemos a data da fundação das diferentes irmandades, e de não haver 
qualquer documentação sobre algumas delas, não é menos certo que apesar desta informalidade 
de todas foi a do Santíssimo a única que conseguiu sobreviver ao tempo, chegando ao presente. 
A esta junta-se ainda a Pia Associação de Nossa Senhora de Lourdes, certamente com o fim 
especial de conservação do culto à titular da paróquia.

As confrarias, além de se responsabilizarem por algumas festas e de os irmãos te-
rem de acompanhar à última morada irmãos e familiares falecidos, demonstrando assim 
uma atitude reveladora de solidariedade e de laços de sociabilidade entre os mesmos, eram 
convidadas a assistir e a participar nas diferentes festividades que então se realizavam na  
paróquia. 

4.4. as fEstividadEs da igrEja

Nos Açores, a origem multifacetada dos povoadores não impediu que “a crença na fé ca-
tólica” se transformasse num elemento unificador dos seus habitantes. O isolamento insular, 
as constantes ameaças de vulcões, sismos e tempestades em muito contribuíram não só para o 
fortalecimento daquela como explicam notórias expressões religiosa”, de que as festividades em 
honra do Divino Espírito Santo, muito viva nas nove ilhas, é um exemplo.

Também na freguesia da Feteira, tal como nas outras freguesias da ilha do Faial, as festas 
religiosas reduzem-se às festividades da igreja – as festividades do padre – e às festas em honra 

  55 Cf. Maria de Fátima Coelho, “Confrarias”, Dicionário Enciclopédico da História de Portugal, vol. I, Lisboa, Seleções do Reader´s Digest, 1990, 
p. 149.
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do Divino Espírito Santo – as festas do povo. Estas eram entendidas, em 1900, pelo bispo de 
Angra D. Francisco Vieira e Brito como “o divertimento e devoção mais popular de todo o 
arquipélago” 56. 

Na freguesia da Feteira ambas as festas marcaram sempre e ainda hoje são uma referência 
do quotidiano das populações, embora se note, no presente, modificações sensíveis.

Assim, pela leitura da documentação, verificamos que as manifestações externas de culto, 
na freguesia da Feteira, tal como nas outras freguesias do Faial demonstram uma certa pujança, 
mesmo na sequência da lei da Separação da Igreja e do Estado (20 de abril de 1911). Efetivamente, 
esta situação decorre da influência da Igreja Católica naquela freguesia, de que o empenho das 
populações na reconstrução da Igreja na sequência do sismo de 9 de julho de 1998 é um exemplo. 

No primeiro caso, apesar de um grande número de festas religiosas, referidas abaixo, po-
demos afirmar que as duas “solenidades costumadas” mais expressivas da paróquia, eram as 
“imponentes cerimónias” da Semana Santa, um tempo forte de afirmação da fé e, a partir de 1883, 
as de Nossa Senhora Lourdes, titular da freguesia. A partir daquela data, não temos dúvida em 
afirmar, que se assume com todo o luzimento como a grande e popular manifestação da Igreja 
na freguesia, geralmente conhecida como o dia da festa de Lourdes.

Pode mesmo admitir-se, de acordo com as fontes consultadas, que eram duas edificantes 
manifestações de religiosidade, porque contavam geralmente com grande concurso de povo e 
de romeiros vindos de várias partes da ilha.

Por conseguinte, a festa religiosa deve ser entendida como uma das diferentes formas de 
sociabilidade, devido às ruturas que instala fora da temporalidade linear, um tempo fora do 
tempo, daí que se afirme que rompe com as normas, a rotina, os ritmos do quotidiano, do dia 
a dia, funcionando como outra forma de experimentar a vida social marcada pelo lúdico, pela 
exaltação dos sentidos e das emoções, pela lógica do excesso, pelo não social.

No fundo, como refere Isambert, a festa oscila “entre dois polos: o da cerimónia, que é o 
rito propriamente dito, e o da festividade (a efervescência)”, mas com afinidades entre si. Natu-
ralmente que é a amplitude do ritual que a distingue dos ritos quotidianos. Toda a festa comporta 
um princípio de excesso e de pandega. O canto, a dança, a ingestão de comida, a bebedeira, a 
pancadaria57, o mesmo é dizer que a festa religiosa, embora se refira a um objeto sacralizado, exige 
a necessidade de comportamentos profanos que a possam distinguir de uma simples cerimónia. 
Portanto, a festa religiosa encontra fortes âncoras de suporte no rezar, no comer e no folgar. 

Poderemos dizer, que esta situação se aplica tanto à festa religiosa, como à profana. Em 
ambos os casos, o homem é transportado para fora de si, distrai-se das suas preocupações quoti-
dianas. Em ambas o excesso se faz presente, porque, como formas de sociabilidade e atividade 
públicas, “combinam em proporção desigual o júbilo e a finalidade grave”. Tudo é festa durante 
o tempo da festa.

As festividades paroquiais, como se refere, eram entendidas como edificantes manifestações 
de religiosidade. Para entendermos o alcance desta afirmação importa, antes de mais, limitar 
a sua esfera e abrangência, ou seja, saber quais os elementos que a constituíam (constituem).

  56 D. Francisco José Ribeiro Vieira e Brito, Relatório da Diocese de Angra por […], já cit., p. 239.
  57 “Na quinta-feira última, houve chinfrim no Império da Feteira. Vinho e…política”, “Noticiário”, A Discussão, 1894, maio 27 (7), p. 3.
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A estrutura da festa, que geralmente atraía “grande concorrência de fiéis”58 que percorriam 
a pé, por vezes, grandes trajetos, era composta por vésperas solenes e novenas59, igreja adornada 
e o recinto do arraial enfeitado, missa solene com Te Deum e com sermão votivo e atuação da 
capela local  “acompanhada a grande instrumental” ou  esporadicamente pela capela da Matriz 
da Horta, procissão “costumada” que   percorria o “giro habitual” ou o itinerário do costume, 
devidamente embelezado com arcos e tapetes de flores e arraial com iluminação e queima de 
fogo ou um magnífico fogo de artifício (as iluminações e os foguetes eram indispensáveis )60. No 
fundo, a missa e a procissão constituíam os dois momentos altos da festa.

quadro 7: festas religiosas na freguesia da feteira
61 62 63 64 65 66

fEstividadE mÊs

Santos Reis Magos Janeiro

Santo Antão Janeiro

S. Luís rei de França61 Janeiro

Festa de S. José62 Março

Semana Santa/Páscoa63 Março / Abril

Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora da Rosa Junho

S. João Batista Junho

Santa Filomena Abril, Agosto e Setembro

São Lourenço Agosto

Nossa Senhora de Lourdes Agosto

Nossa Senhora do Rosário64 Outubro

Santa Rita de Cássia Outubro

Festa de Nossa Senhora da Conceição Dezembro

Santa Luzia65 Dezembro

Natal de Jesus Cristo66 Dezembro

  58 Cf. “Noticiário”, A Discussão, 1894, agosto 26 (20), p. 3.
  59 “Feteira, 22-12-1908”, O Telégrafo, 1908, dezembro 29 (4 473), p. 1: “Procedida da respetiva novena realizou-se nesta freguesia a festividade de 

Nossa Senhora da Conceição, constando de missa cantada e sermão pelo reverendo Cura Sr. Francisco Pereira Rodrigues”.
  60 Cf. “Notícias Locais”, O Telégrafo, 1894, agosto 25 (285), p. 2.
  61 “Festa de S. Luís”, O Açoriano, 1896, janeiro 7 (249), p. 3: “Na igreja da Feteira houve ontem [6] a festa de S. Luís Rei de França, que constou de 

missa cantada e sermão pelo reverendo vigário”.
  62 “Festividades”, A Democracia, 1929, março 20 (2 658), p. 1: “Festa de S. José. 19 do corrente, 3.ª feira, com adoração solene do Santíssimo, se 

realizaram as festas em honra de S. José – o grande patrono das famílias e Igreja Católica”.
  63 “Noticiário”, O Telégrafo, 1904, abril 12 (5 138), p. 2: “Na igreja da Feteira celebraram-se as cerimónias da Semana Santa, sendo oradores: [Semão 

do] Mandato – Sr. Padre João Goulart Cardoso; [Semão do] Enterro – Sr. Padre José Francisco da Silveira Grilo; [Semão da] Soledade – Sr. Padre 
Francisco Pereira Rodrigues. A música da capela será executada a instrumental sob a regência sob a regência do reverendo vigário Sr. João Goulart 
Cardoso”.

  64 “A imagem do Rosário veio há pouco tempo do Porto, sendo estofada aqui pelo distinto e hábil artista Sr. José Inácio Nunes Sobrinho. O estofamento 
é delicadíssimo e está perfeitamente trabalhado”, “Freguesias Rurais. Feteira. Julho 3 de 1888”, O Faialense, 1888, julho 22 (52), p. 3.

  65 “Também se fez no dia 15 de dezembro pretérito a festividade da mártir Santa Luzia. Foi orador nestas duas solenidades o atual reverendo vigário”, 
“FREGUESIAS RURAIS. Feteira. Janeiro, 7 de 1890”, O Faialense, 1890, janeiro 12 (25), pp. 2-3. Sobre o assunto, veja-se “Correspondências. 
Faial. Feteira, 17-2-91”, O Atlântico, 1891, fevereiro 21 (1 474), pp. 1-2.

  66 “FREGUESIAS RURAIS. Feteira”. Feteira. Janeiro, 7 de 1890. O Faialense, 1890, janeiro 12 (25), pp. 2-3: “Comemorou-se como é costume nesta 
freguesia, o Natal de Jesus Cristo, com terço, missa cantada à meia-noite, com acompanhamento de harmónio, e uma prática concernente ao ato, 
pronunciada pelo ilustrado vigário, a qual muito agradou. Depois da missa houve a costumada osculação ao Menino Jesus. A solenidade foi precedida 
das novenas, feitas às 5 horas da manhã”.
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Note-se que estas manifestações eram descritas pelas penas dos “cronistas” da imprensa 
local, que não se poupavam ao elogio, ao pormenor, ao detalhe, mas também quando era pre-
ciso à censura. Por outras palavras, o jornal faialense é uma fonte muito rica pela precisão e 
pelo detalhe no que toca às descrições da vida local, no caso da festividade religiosa. Narra-se 
e enaltece-se o brilho das festas e o seu entusiasmo:

“Foi no último domingo, que se realizou a esplêndida festa da virgem Santíssima sob 
aquela tão simpática invocação. / Nesta ilha do Faial, foi a freguesia da Feteira, a primeira 
onde se iniciaram os cultos da Virgem Imaculada à Lourdes, no tempo do venerando 
falecido vigário reverendo Francisco Pires de Matos. / Foi em 1883 e numa tarde de 
setembro, que em aparatosa procissão foi conduzida a veneranda imagem para aquela 
freguesia. / Recordamo-nos, como se de ontem fosse o facto, das festivais demonstrações 
de júbilo com que ela foi recebida pelos feteirenses, e da alegria, da imensa satisfação do 
muito reverendo respeitável pároco Pires de Matos, que, sendo um dos mais conspícuos 
ornamentos do clero açoriano e do púlpito faialense, pronunciou por essa ocasião uma 
patética alocução de congratulação com os seus paroquianos. / Isto passou-se há quinze 
anos, mas lembramo-nos ainda como se ontem fosse, pois há factos que não se olvidam 
facilmente, e estes em que entram as manifestações da fé e crenças de um povo inteiro são 
deste género. / Desde então para cá, sempre a festa de Lourdes tem merecido uma especial 
predileção não só pelo ao reverendo Pires de Matos, enquanto foi vivo, mas também aos 
seus sucessores, continuando-a a manter essas honrosas tradições de fervida crença o 
atual, nosso reverendo amigo padre José Silveira Goulart, que no corrente ano se esmerou 
o mais possível para que a realização de tal solenidade estivesse tanto quanto possível, à 
Altura do fim altíssimo a que miram as manifestações do culto cristão. / Honra seja pois, 
aquele nosso prezado amigo. / Algumas, breves palavras, de notícia, visto que o espaço 
não deixa que sejamos extensos, como era nosso desejo. / Poderá alguém reparar que só 
quase passados oito dias nos lembremos de noticiar aquela festividade. Obedeceremos, 
porém, ao princípio que temos seguido ultimamente, de dar tais notícias ao sábado, visto 
ser tal dia consagrado pela igreja católica ao culto de Maria Santíssima, e como o fim 
de tais notas é dar conhecimento de factos que redundam em glória da Virgem, seja-nos 
lícito seguir a tradição. / Iniciou-se, pois, a solenidade, como estava anunciado por atos 
de devoção a Maria Santíssima, na igreja da Feteira, no sábado de tarde, havendo em 
seguida esplêndido arraial, onde se queimou um belo fogo-de-artifício, tocando a filar-
mónica Artista Flamenguense. / A igreja estava pomposamente ornada. Por toda a parte 
a profusão das flores demonstrava o bom gosto que presidira a toda a ornamentação do 
belo templo, em cuja capela-mor sobressaíam, tanto na arcada como nas janelas, corti-
nados e colgaduras de damasco de seda, vermelho, aquisição feita há poucos meses pelo 
reverendo pároco ultimamente falecido, padre Manuel Álvaro Bettencourt. / Nos claros 
das paredes da capela-mor e cruzeiro e rodeados de grande número de vasos de flores, 
ostentavam-se dísticos com as datas das aparições e época de aquisição da veneranda 
Imagem. / Esta, que é de bela e primorosa escultura, sobrepujava um elegante trono, 
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colocado diante do altar lateral do lado esquerdo do templo, imitando um alto rochedo, 
guarnecido de lumes, fetos e outras plantas naturais. / O trono da capela-mor, para a ex-
posição do Santíssimo, repleto de lumes e flores. / Corpo da igreja, capitéis das colunas 
e arearias das naves, tudo guarnecido de vasos de belas flores naturais. / Um primor de 
ornamentação. / No domingo, pouco depois das onze horas deu-se início à festividade, 
sendo exatamente cumprido o programa aqui publicado, a começar pela exposição do 
Santíssimo. / Cantou missa o nosso reverendo Amigo Sr. padre José Pereira Duarte 
vigário de Pedro Miguel, acolitado, pelos muito reverendos Srs. José Ferreira da Silva, 
vigário da Ribeirinha e Francisco António de Vargas, assistindo muitos outros reverendos 
sacerdotes, tanto da cidade, como das outras freguesias rurais. / Foi orador ao Evangelho 
o muito reverendo Sr. ouvidor eclesiástico e vigário da Matriz padre José Leal Furtado, 
que num belo e bem elaborado discurso fez a patética narração dos maravilhosos acon-
tecimentos que deram início a tão piedosos cultos no mundo cristão. / Depois da Missa, 
o nosso reverendo amigo padre José Silveira Goulart ofereceu aos seus convidados um 
lauto jantar. / Pelas 3 e meia horas da tarde subiu ao púlpito o reverendo cura próprio, o 
nosso amigo padre Mateus António Alvernaz que expôs uma magnífica oração adequada 
à ocasião, seguindo-se Te Deum, concluindo-se com a Bênção e reposição do Santíssimo. 
/ Acompanhada pelo Orquestra João de Deus, executou toda a música vocal a capela 
da Matriz, coadjuvada pelos nossos reverendos amigos padres João Goulart Cardoso e 
Tomás Pereira Luís, vigário e cura dos Flamengos. / Seguiu-se depois a procissão em 
que tomaram parte as irmandades da freguesia, com os pendões especiais alusivos ao 
culto da Virgem de Lourdes. / A procissão percorreu o giro do costume, achando-se as 
ruas embandeiradas e enfeitadas de flores e verdura na maior parte, e queimando-se 
centenas de foguetes. Foi acompanhada pela filarmónica Artista Flamenguense. / Um 
verdadeiro dia de festa para os feteirenses, e para a grande quantidade de romeiros que 
de todos os pontos da ilha ali acudiu. / Ao ultimar estas singelas notas seja-nos permitido 
registar que, tanto na véspera como no dia da festividade, apesar da grande concorrência 
e aglomeração de povo, a ordem pública conservou-se inalterável”67.

o culto a nossa senhora de Lourdes

O culto a Nossa Senhora de Lourdes da freguesia Feteira iniciou-se em 1883. Neste ano o 
padre da Feteira, Francisco Pires de Matos, mandou vir uma imagem para ser venerada na paró-
quia. Registe-se que foi na dita paróquia que se iniciou o culto à Virgem Imaculada de Lourdes 
na ilha do Faial. Por isso, não é de admirar que ali a solenidade sempre assumiu (e) um carácter 
especial de grandiosidade desde os primeiros tempos, ou seja, o último domingo de agosto 
tornou-se na grande festa da Igreja na freguesia, numa festa cuja peculiaridade reside no fogo 
preso que se queima na véspera e no dia da festa e numa procissão que para sempre na boca do 
caminho que dá acesso ao porto. Aqui é colocada sobre uma embarcação e de seguida há sermão.

  67 “Lourdes na Feteira”, O Telégrafo, 1898, setembro 3 (1 462), p. 1.
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Assim, naquele ano, relata-nos o semanário O Açoriano68 que no dia 16 de setembro, do-
mingo, pelas quatro horas da tarde, “sai da igreja Matriz desta cidade em procissão para a igreja 
da Feteira uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes, mandada vir para ser venerada nesta 
paróquia. Acompanham a procissão duas filarmónicas”. Certamente, que a imagem antes de ser 
exposta na freguesia da Feteira, foi benzida na igreja Matriz da Horta, pelo ouvidor eclesiástico 
José Leal Furtado [1835-1914].

Se na sua edição de 23 de mesmo mês69, o mesmo jornal fazia uma breve súmula da procis-
são entre as igrejas Matriz da Horta e paroquial da Feteira. Mas seria o semanário O Faialense 
que faria todas as incidências passadas entre as duas igrejas70, ou seja, descreve-nos a entrada 
definitiva na História, ou, pelo menos, na História que podemos documentar, do culto público à 
Virgem de Lourdes na ilha do Faial71.

“No domingo 23 de setembro [sic] foi processionalmente conduzida da igreja Matriz 
desta cidade para a da freguesia da Feteira, uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes, 
mandada vir de Lisboa para aquela paróquia72. É a primeira desta invocação que, nesta 
ilha, se expõe à veneração dos fiéis. / A imagem é muito delicada e estava primorosamen-
te vestida. / O préstito processional seguia em muito boa ordem. Era formado por duas 
irmandades da freguesia, quase todo o clero da cidade, muitos seminaristas e coristas, e 
pela filarmónica dos Flamengos. Levavam o andor, um sacerdote e três seminaristas73. / 
À entrada da freguesia, veio um grupo de crianças, de ambos os sexos, com seus ramos 
e açafates de flores, e ao aproximarem-se da imagem, cantaram um hino, que repetiram 
todas as vezes que a música deixava de tocar. / Na chegada à igreja foi por alguns músicos 
da capela da Matriz, cantado também um hino à Virgem. Findo este subiu ao púlpito o 
ilustradíssimo vigário da freguesia, reverendo Sr. Francisco Pires de Matos, que numa 
brilhante alocução, exposta com notável entusiasmo, patenteou toda a alegria o prazer 
de que se achava possuído, por ver realizado o desejo que há dezoito anos alimentava de 
mandar vir uma imagem da Virgem de Lourdes, pelo que se congratulava com os seus 
paroquianos por terem na sua igreja uma tão veneranda imagem que seria objeto da sua 
particular devoção e piedade. / Em todo o trajeto levou a procissão um grande acompa-
nhamento de fiéis, este, porém, aumentou consideravelmente quando a procissão entrou 
na estrada para a freguesia que em certos pontos apresentava um magnífico quadro, pela 

  68 “Noticiário local”, O Açoriano, 1883, setembro 16 (2), p. 2.
  69 “Noticiário local”, O Açoriano, 1883, setembro 23 (3), p. 2: “Domingo, 16, foi levada em procissão da igreja Matriz desta cidade para a igreja da 

freguesia da Feteira a imagem da Senhora de Lourdes que foi mandada vir para esta paróquia. A procissão saiu às 4 horas da tarde e deu entrada 
na igreja da Feteira às 6 e meia, sendo acompanhada pela filarmónica Flamenguense. Alguns devotos haviam colocado arcos na estrada por onde a 
procissão seguiu”. 

  70 “Noticiário [Nova Imagem]”, O Faialense, 1883, setembro 30 (9), p. 3.
  71 Em 1858, a Virgem Maria apareceu 18 vezes (11 de fevereiro e 16 de julho) a Bernardette Soubirous [1844-1879], jovem camponesa de 14 anos, na 

gruta de Marsabielle, nos arredores da cidade francesa de Lourdes. Em 1862, o bispo de Tarber, Dom Laurence, autorizou o culto mariano de Nossa 
Senhora de Lourdes. “Festa de Nossa Senhora de Lourdes na Feteira: Na missa solene que se realizou pela 12h30, cantou-se um Te Deum de ação de 
graças pela passagem do 1.º aniversário do Centenário da aparição de Nossa Senhora de Lourdes, Correio da Horta, 1958, agosto 29 (7 833), p. 2. 
Sobre o assunto, veja-se Zero, “Sábado”, Ibidem, agosto 30, (7 834), p. 1. 

  72 Casa Velosos. No tempo do padre Manuel Moniz Madruga, foi adquirida uma imagem de Bernardette Soubirous, que foi colocado junto à imagem 
da Virgem de Lourdes. 

  73 Padre Manuel José de Ávila e seminaristas António Leal Goulart, Cândido Ávila Martins e Francisco Silveira de Sousa. 
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grande quantidade de povo que a ladeava, e que se ia incorporando ao acompanhamento, 
de modo que quando a procissão se recolheu era enorme o ajuntamento de povo, que foi 
calculado sem exagero em mais de seis mil pessoas. Esta imensa reunião, composta de 
pessoas das freguesias mais próximas daquela, dispersou-se me boa ordem, sem que se 
desse incidente algum desagradável. / Depois de concluídos os atos religiosos na igreja, 
foi pelo reverendo vigário Pires de Matos oferecido um lauto copo de água aos seus 
convidados, com a amabilidade e delicadeza que lhe é natural. / O dia 10 do corrente 
[sic] foi de solene festa para os habitantes da Feteira, que bem mostraram a sua satisfação 
atapetando o caminho de flores e verduras, e levantando arcos com dísticos em honra 
da Mãe de Deus”.

Passado um século74, a freguesia engalanou-se para celebrar o Centenário da festa de Lour-
des, no dia 18 de agosto. No livro A Feteira no passado e no presente pode ler-se a propósito: 
“O que sabemos, porque se encontra escrito na igreja desta freguesia, é que a primeira festa em 
louvor a Nossa Senhora de Lourdes, realizou-se em agosto de 1883”75.

  74 Sobre o assunto, veja-se o programa das comemorações centenárias, Correio da Horta, 1983, agosto 22 (15 092), fl. 2.
  75 AA VV, A Feteira no Passado e no Presente, já cit., pp. 13-14.

Gravura 60: Altar de Nossa Senhora de Lourdes, ladeado pelas 

imagens de Santa Luzia e Santa Rita de Cássia

Gravura 61: Nossa Senhora de Lourdes
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Gravura 66: 

Postal alusivo ao centenário

Gravuras 62 e 63: Procissão da Lourdes (meados do século XX)

Gravuras 64 e 65: Comemorações centenárias
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a visita da imagem peregrina de nossa senhora de fátima ao faial

A 29 de junho de 1948, a Imagem Peregrina de Fátima chegou à Horta – Cais de Santa 
Cruz – num barco vindo da ilha do Pico. Seria acolhida por um mar de gente.

Se é certo que estamos perante uma estadia curta, esteve na ilha do Faial até o dia 1 de 
julho, não é menos certo que isso não impediu que percorresse as estradas faialense e se de-
tivesse algum tempo em cada uma das suas freguesias, que se haviam preparado para receber 
carinhosamente a Senhora de Fátima, Peregrina do Mundo. A maneira como foi recebida  
em cada uma delas, levaria Américo Bento a escrever: “Cada freguesia rural se ex-
cedeu a si própria e em cada uma, em todas elas, o espetáculo foi sempre majestoso  
e belo”76.

  76 Américo Bento, Nossa Senhora de Fátima no Distrito da Horta. Reportagem, Horta, 1948, p. 105.

Gravura 67: A imagem Peregrina de Fátima na ilha do Faial
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Para entendermos o alcance desta jornada açoriana da imagem peregrina, im-
porta realçar que esta visita fazia parte de uma grande romagem iniciada em Fátima  
a 13 de maio de 1947, e que iria terminar no Vaticano.

Mais ainda, dois anos antes, em 1946 o papa Pio XII consagrou o mundo à realeza de 
Nossa Senhora de Fátima, quando o seu representante na Cova da Iria, Cardeal Masel coroou,  
em seu nome, a 13 de maio daquele ano, a Imagem de Fátima. 

Rezam as fontes que da Horta saiu, a 30 de junho, um cortejo majestoso à volta da ilha 
que se iniciou pela freguesia dos Flamengos, sendo a Feteira a última freguesia rural a receber 
a imagem Peregrina. No adro da igreja paroquial do Divino Espírito Santo, o padre Moniz 
Madruga procedeu à consagração da freguesia, perante uma população que através dos seus  
cânticos, das suas orações “olha a Virgem esperando a sua graça”77.

Mas a vinda da Imagem Peregrina à ilha do Faial, não se ficaria por aqui. Passados cerca 
de 41 anos, mais concretamente em 1989, voltaria à ilha do Faial, onde permaneceu de 22 de 
janeiro até 5 de março de1989, o que nos permite afirmar que agora a sua estadia se expressa na 
disponibilidade de todas as paróquias em receberem, durante alguns dias, a Imagem Peregrina. 
Na freguesia da Feteira, foi recebida entre 23 e 25 de fevereiro.

A Imagem Peregrina chegou à Horta no dia 22 de Janeiro, pelas 15h15, a bordo do 
B737 Setúbal da TAP-AIR PORTUGAL, onde era aguardada pelas autoridades civis, 
militares e religiosas e por milhares de devotos das ilhas do Faial e Pico.

No aeroporto da Horta, foi recebida por uma Comissão de Honra, presidida pelo Bispo de 
Angra. Depois da receção, a Imagem seguiu em procissão para a Igreja Paroquial da freguesia 
de Castelo Branco, dando assim início à visita a todas as paróquias da ilha, como atrás se refere.

Neste contexto, no dia 22 de fevereiro, pelas 20 horas, a Imagem saiu em Procissão da Igreja 
dos Flamengos até à Cruz da Portela, local em que foi entregue à Paróquia da Feteira, receção 
que aconteceu cerca das 21 horas. Daqui seguiu em procissão de velas até á Igreja, percorrendo 
as seguintes ruas da Portela, das Grotas, da Atalaia e de São Pedro e Canada da Igreja, onde 
se manteve manteve-se até ao dia 25 de fevereiro, altura em que foi entregue à freguesia das 
Angústias no sítio da Ponta Furada, fronteira entre as duas freguesias78. 

4.5. as fEstividadEs Em honra do divino Espírito santo

“Eis a festa do povo, dos pobres e dos humildes, das criancinhas e dos simples. Festa do 
amor e caridade. Festa de coração. / A coroa de prata lavrada, com um cetro encimado 
pela pomba simbólica, está no Império, tosca armação de madeira erguida ao centro da 
rua. O vento agita brandamente as bandeiras e a rama das árvores. A tarde declina: tar-
de de fins de primavera, morna, calma. / Numa estrada simples, cheia de verdura, uma 
filarmónica executa algumas peças fáceis e alegres. Em volta, banhados de luz rostos 

  77 Idem, Ibidem, p. 123; “Nossa Senhora Peregrina. Linhas Gerais da visita da Imagem de Nossa Senhora de Fátima à ilha do Faial”, Correio da Horta, 
1948, junho 5 (4 774), p. 1.

  78 Sobre o assunto, veja-se Manuel Francisco Escobar & Olívia de Jesus [org.], De Terra em Terra. Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de 
Fátima ao Faial (22.1 a 5.3.1989), Horta, Edição dos Organizadores, 1990 [Feteira: pp. 263-275].
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formosos de raparigas gentis sorriem prometedores. Os homens giram de um lado para 
outro, uns buscando amores, outros recordando-os. / Ressoam risadas de crianças. Os 
pobres esperam o bodo. / As mesas, de tábuas brutas estendem-se em frente do Impé-
rio, cobertas de toalhas brancas, onde se alinham as rações de carne e pão. / Chega o 
padre. Os foliões à frente cantam ao som do pandeiro e do zabumba. Lança a bênção, 
e começa a distribuição do bodo aos pobres. Cada um recebe a sua esmola e vai-se 
contente. / À noite forma-se o cortejo. Crianças, vestidas de branco, cercam a coroa 
que uma sua companheira leva gravemente. / Sujeitos sisudos empenham lanternas, 
outros varas e caminham todos processionalmente, com destino à casa do Imperador 
do próximo ano, rompendo a marcha os foliões com as suas opas vistosas, pandeiro e 
tambor, o estandarte logo atrás, depois a coroa, os convidados, a filarmónica e o povo  
devoto”79.

Em 1881, verificamos pela leitura de uma notícia publicada no jornal O Atlântico que o articu-
lista depois de relevar o brilhantismo com que decorreu a “soleníssima festa de coroação e arraial” 
na freguesia da Feteira promovida pelos marítimos da paróquia, de afirmar que estiveram presentes 
“para mais de quatro mil pessoas”, cuja soldada destinada para a mesma atingiu os 200$00 réis”, 
o que permitiu a distribuição de boas esmolas de bolos – vésperas –, referia que a mesma só foi 
possível graças ao empenho do reverendo Pires de Matos. A notícia consagra ou permite perceber 
que, para o êxito de tão solene festa, em muito contribuiu a benemérita filarmónica Nova Lyra 
da cidade da Horta, que “por arte dos caceteiros há muito não tínhamos o gosto de ouvir, escreve 
textualmente: “A primeira que nesta ilha se faz por aquele gosto”80. Nestas circunstâncias, podemos 
aceitar a hipótese que foi na Feteira que se levaram a cabo as primeiras “festas” em honra do divi-
no Paráclito – orago da freguesia?; ou então, que em nenhuma outra freguesia se fazia uma Festa 
em honra do Divino com tanto esplendor? Podemos afirmar, assim, que, também na freguesia da 
Feteira, o Catolicismo oficial teve (tem) de conviver com a mais importante forma de religiosidade  
popular.

Se é certo que não avançamos com uma resposta por falta de âncoras de suporte, não é menos 
certo afirmar que na freguesia da Feteira as festividades em honra do Divino Espírito Santo são, 
ainda, uma das suas principais quadras festivas, mesmo quando os testemunhos possam afirmar o 
contrário, como nos informa o correspondente da freguesia do semanário O Faialense, em 1889: 
“Vão ficando sem graça nenhuma os impérios, que se fazem nesta freguesia, porque já não há a 
concorrência, que havia nos mais anos81. No ano seguinte, assim nos descrevia Ernesto Rebelo as 
festividades em honra do Divino Espírito Santo:

“A máxima devoção da gente da Feteira, assim como da generalidade dos habitantes 
das freguesias rurais da ilha, é para o Sagrado Paráclito traduzida nas graciosas festas 

  79 “Espírito Santo, O Telégrafo, 1932, maio 14 (9 900), p. 1.
  80 O Atlântico, 1881, junho 23 (52), p. 3. Sobre o assunto, veja-se Ernesto Rebelo, “A Coroa dos Pescadores [1890]”, já cit., in Carlos Lobão [org.], 

Às Lapas. […], pp. 32-35; Carlos Lobão [coord.], O Espírito Santo nas Paróquias Faialenses, Horta, Clube de Filatelia O Ilhéu, 2005, pp. 182-191 
[Irmandades da Feteira]; Idem, Na Rota das Ilhas. Casas do Espírito Santo, Horta, Clube de Filatelia O Ilhéu, 2008.

  81 “FREGUESIAS RURAIS. Feteira”, O Faialense, 1889, maio 30 (49), pp. 2-3.
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efetuadas nos sete domingos que se seguem à Páscoa, quase sempre em cumprimento de 
promessas, não raro dos filhos desta ilha que regressam de estranhos países, dos Estados 
Unidos da América quase sempre, ou então que têm andado embarcados, visitando lon-
gínquas paragens, na pesca da baleia”82.

As festividades começam com o Império das Grotas – domingo do Pentecostes – e ter-
minam com o Império de S. Pedro – penúltimo domingo de agosto. Isto significa que para lá 
dos três dias que lhe são dedicados – o tempo do Espírito Santo (dos Impérios) ou época do 
Pentecostes – a Festa prolonga-se elasticamente até aos meses de verão. 

Estas festas em honra do DES – presentes na História dos Açores desde Quatrocentos – não 
são só um momento de grande vivência para as populações dos diferentes lugares e freguesias, 
representam a manifestação de uma das facetas mais marcantes que possuem: a sua forte reli-
giosidade. As pessoas, perante calamidades várias, “aferram-se ao Espírito Santo”.
  82 Ernesto Rebelo, “A Coroa dos Pescadores”, in Carlos Lobão, Às Lapas. […], já cit., p. 32. Em 1868, o semanário O Atlântico alude a essa vivência 

religiosa ao destacar com satisfação “que nas festas do DES na Feteira, onde esteve uma música instrumental, que levou a que um grande número 
de pessoas da cidade lá acorresse, que nem a mais insignificantes desordem veio perturbar a alegria popular”, “Noticiário”, Ibidem, 1868, junho 11 
(51), p. 4.

Gravura 68: Império das Grotas, finais do século XIX
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Daí que se afirme que as festas do Espírito Santo foram sempre e ainda hoje são a devoção 
mais popular de todas as ilhas, uma manifestação da religiosidade popular, um fator de destaque 
entre as populações das ilhas e da “diáspora”. Ademais, estas designadas festas do povo83, en-
quanto as da Igreja são as festas do padre, levaram a então Assembleia Regional dos Açores hoje 
designada Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, a reconhecer, em 1980, no 
culto ao Divino “a afirmação da identidade dos açorianos, da sua filosofia de vida e da sua unidade 
regional”, como se pode ler no Decreto Regional n.13/80/A de 21 de agosto. Por conseguinte, 
neste documento se consagra a segunda-feira do Espírito Santo como o dia dos Açores. No fundo, 
esta situação histórica da relação de um Povo com Deus, a que chama nosso ao santo patrono a 
que a Festa é dedicada, não é mais do que a consagração do laço indissociável que o [espaço] 
estabelece com a sociedade que o habita”. Para entendermos o alcance desta manifestação cultural 
dos açorianos, importa, no fundo, compreender que ela se caracteriza, entre outros aspetos, pelo 
seu carácter efémero e transitório, durando algumas horas, dias ou semanas.

No fundo, os diferentes momentos da Festa fazem com que o espaço – o império, o largo, a rua, 
a estrada, o adro – ganhe contornos diferentes dos que possui durante o quotidiano das comunidades:

“Na segunda-feira do Espírito Santo realizar-se-á esta tradicional festa com arraial no 
largo da Igreja sendo distribuído pão aos pobres. / Na véspera à tarde haverá mudança 
com acompanhamento de meninas com o emblema do Divino Espírito Santo, das Grotas 
para os Quinhões. / Abrilhantará todos estes festejos a Lira Feteirense”84.

Cada um, morador, irmão, romeiro, vive o espaço de uma maneira particular. Dito por outras 
palavras, a dinâmica espacial passa necessariamente pela funcionalidade, uma vez que passado 
o período da Festa os locais que serviram para alojar algum momento das festividades, voltam 
a fazer parte do universo quotidiano. 

Nestas circunstâncias, afirmamos, como já aludimos, que o culto ao Espírito Santo é neste 
arquipélago atlântico português o “dileto do povo e é sem dúvida um dos mais festejados, desde 
longos anos”, como se deduz tanto das palavras do padre Nunes da Rosa [1870-1946]:

“Tão antiga como a colonização, a Festa, só é assim. Não há outra que se lhe compare. 
/ - Tenha tento nisto! – dizia-me um bom e inteligente velho, já na casa dos oitenta mas 
de olhar iluminado e firme: - A gente havia de dizer festa da Páscoa ou festa do Natal. 
Mas Festa, sem mais nada (e aqui a voz roçava-lhe pelas notas graves) é a do Divino 
Espírito Santo!”85

  83 “A noção de religião popular foi objeto de inúmeras tentativas de definição e de contestações. A religiosidade popular não é corpo eclesial nem 
corpo doutrinário, configurando-se numa religiosidade dotada de razoável independência da hierarquia eclesiástica. Independência essa ao caráter 
sistemático do catolicismo oficial, materializada em uma explosão quase íntima ao “sagrado”, humanizando-o, sentindo-o próximo, testando-o e 
sentindo sua força por métodos criados, não pelo clero, mas pelos próprios devotos, métodos esses que são transmitidos, em sua grande totalidade, 
oralmente. Em suma, o vivido em oposição ao doutrinal”, cf. Adriano Lopes, O Culto aos Santos Padroeiros e a Religiosidade Popular no Espaço das 
Comunidades ao Longo do Rio Madeira, in http://www.geografia.ufpr.br/neer/NEER-2/Trabalhos_NEER/Ordemalfabetica/Microsoft%20Word%20
-20AdrianoLopesSaraiva.ED1IV.pdf. (consultado em 10 de julho de 2016).

  84 “Império da Caridade na Feteira”, Correio da Horta, 1933, junho 1 (739), p. 3.
  85 Nunes da Rosa, Madrugada entre Ruínas, Horta, Câmaras Municipais do Triângulo, 1988, p. 70.



115

… como das de Susana Goulart Costa:”[O Espírito Santo] é a única devoção que se mantém 
incólume desde então em todas as nove ilhas dos Açores”86.

Quando analisamos a festa em honra e louvor ao Espírito Santo na freguesia da Feteira, 
“esses domingos rijos”, e apesar de termos sempre presente o dito popular, “Cada canto o seu 
Espírito Santo”, entendemos que não surgiu por acaso, resultou antes de dois fatores, conjugados, 
que se complementam de forma positiva, comuns a todas as irmandades: 

- um ritual secular organizado em torno da  memória da  Terceira Pessoa da Santíssima 
Trindade, representada por  uma coroa encimada por uma pomba; 

- uma atitude comunitária de dar um pouco de alegria aos lares escuros, porque, segundo 
o nosso povo,  “do Espírito Santo ao Natal não há fome, nem frio; mas depois do Natal é que 
as canas assobiam”.

Neste tempo do D.E.S., embora no presente muitas coisas tenham caído em desuso, pinta-
vam-se as casas, mostravam-se vestidos, fatos e sapatos, porque para muitos a justificação era 
concludente: “não quero ficar atrás dos outros, que não são mais do que eu!”, convida[va]m-se e 
reúne[ia]m-se parentes, amigos e conhecidos, que por motivos diversos se encontravam apenas 
lá uma vez por outra, começavam-se muitos namoricos, realizavam-se pedidos de casamentos 
e faziam-se negócios. 

A Festa, no passado como no presente, é constituída, genericamente, por um cortejo, mis-
sa, arraial e distribuição de pão e carne, jantar e a guerra espontânea, ou seja, um arraial com 
pancadaria.

Note-se que o culto tanto pode ser promovido pelas irmandades existentes …

 “Celebrou-se a festividade do Divino Paráclito, orago da freguesia, com missa cantada 
e sermão, pregado pelo respetivo pároco. Foi precedida da sua competente novena. / A 
associação dos marítimos desta freguesia mandou celebrar a sua costumada festividade 
ao Divino espírito santo, no dia 16 do presente mês. Constou de missa cantada e ser-
mão. Foi celebrante o nosso digno cura reverendo Sr. José Silveira Goulart. / Orou o Sr. 
vigário, e cantaram a missa com acompanhamento de harmónico, as educandas do asilo 
de infância desvalida, que desempenharam muito regularmente. / O império da citada 
associação foi muito concorrido, especialmente de pessoas dessa cidade. Tocou a filar-
mónica Artista, assim como nos intervalos da missa. / Houve arrematações das ofertas, 
que eram excelentes e não se distribuiu pão, em consequência do desassossego do povo, 
pois por mais que se diligenciasse apaziguá-lo, foram baldados todos os esforços. No 
dia seguinte, distribuíram-no pela freguesia. / Vão ficando sem graça nenhuma os outros 
impérios, que se fazem nesta freguesia, porque já não há a concorrência, que havia nos 

  86 Susana Goulart Costa, Maia. Onde o […], já cit., p. 28. Segundo o padre Hélder Fonseca Mendes, a sua implantação nos Açores “vem pelas vias do 
povoamento e da ação franciscana. Estas festas permitem o entendimento entre os diversos povoadores, enquadram-se num espírito de solidariedade 
na luta contra as dificuldades (da natureza e do isolamento geográfico e social); pela simplicidade dos elementos materiais necessários (mais próprios 
de uma cultura agrária do que urbana); pela falta de uma “segurança social”; pela pouca resistência do clero que incorporava em si os valores do 
Império com a ajuda franciscana; pela resistência à dominação política filipina, na afirmação das tradições locais próprias; pelas construções de 
pequenos edifícios (impérios e despensas); pela importância da emigração que levou o culto para fora, mas que de fora, o apoiou para dentro; pelo 
agradecimento e a representação de papéis sociais em estatutos alcançados e representados no Império”, cf. Idem, Festas do Espírito Santo nos 
Açores - proposta para uma leitura teológico-pastoral, Angra do Heroísmo, Institutos Açoriano de Cultura, 2001.
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mais anos. O Império da Atalaia, que é costume fazer-se no domingo do Espírito Santo, 
segundo ouvimos, foi também pouco concorrido. Nestes impérios, o pão é distribuído 
por bilhetes. / Houveram este ano quatro coroações, nas domingas, votos dos Srs. José 
Silveira de Faria, José Francisco Goulart Martins, António Gonçalves e António José 
Filipe. Distribuíram muito bodo pelos pobres”87.

… como sob a forma de promessa particular, as chamadas as promessas individuais que, 
por motivos vários, se pagam ao Divino.

“A Padaria Faialense forneceu ontem setecentos pães que serão distribuídos amanhã [29] 
na Feteira em cumprimento de um voto feito ao Divino espírito Santo, encomenda feita 
pelo Sr. Manuel Jacinto Abreu. “Pela mesma Padaria foi hoje fornecida a quantia de 61 
500 quilos em pão, que na mesma freguesia e com igual intenção será distribuído aos 
pobres pelo Sr. Manuel Silveira Luna” 88.

As promessas - individuais ou familiares - eram (são) feitas em momentos difíceis, escapar 
duma perigosa doença, pelo bom êxito dum empreendimento, ou porque, andando a labutar em 
país longínquo, ajustara de si para si servir o Senhor Espírito Santo se, um dia voltasse, à sua 
terra com vida e saúde, a ver os seus. Isto significa que também nas festas do Espírito Santo – 
tal como acontece na festa religiosa - existe o costume de “pagar” e de “fazer” promessas. Ou 
seja, esta atitude religiosa de “fazer” e “pagar” promessas constitui uma devoção tradicional e 
bastante comum: “No dia 16 do corrente, em cumprimento de um voto, festeja o Divino Espírito 
Santo, o Sr. António Inácio da Silva, abastado proprietário”89.

Por isso, existem “estórias”, provas expressas do imaginário coletivo da comunidade que 
simbolizam a existência do Espírito Santo, e que os homens não deixam de evocar. A propósito: 
“Morava um senhor na Rua da Leonarda que prometeu abater uma vaca pelo Espírito Santo. 
Foi colocada na “serra “para engorda. Chegado ao tempo da Festa, foram buscá-la, mas nunca 
apareceu depois de tanta procura. Face a esta contrariedade, a solução seria abater outro ani-
mal. Mas “do nada” - do além, na expressão popular - apareceu a vaca desaparecida acompa-
nhada por um cria. Em suma, em sinal de agradecimento ao Espírito Santo, abateram as duas  
vacas adultas e a cria” [Manuel Alberto Garcia da Rosa].

Neste contexto, ao “pagar” promessa pretendia-se, por um lado, promover a caridade, 
esmolando os mais pobres com um jantar ou simplesmente distribuindo uma esmola de carne, 
de pão, de leite e de vinho – conhecida, na Feteira, como as tigelinha de esmolas; e honrar o  
Divino Espírito Santo, em cumprimento de graças obtidas através da sua invocação.

  87 “FREGUESIAS RURAIS. Feteira”, O Faialense, 1889, maio 30 (49), pp. 2-3.
  88 O Telégrafo, 1904, maio 28 (3 132), p. 1; “O abastado proprietário faialense, residente na Califórnia, Sr. António Inácio de Freitas, por intermédio 

de seu sogro, Sr. Francisco Urbano da Silva, da Feteira, acaba de em louvar ao Divino Espírito Santo, mandar distribuir 67$280 réis, aos pobres da 
Feteira, em cuja quantia se acham incluídos a importância do jantar do domingo aos recolhidos do Asilo de Mendicidade, bem como os 5$000 réis 
a que já nos temos referido terem sido dados aos nossos pobres”. A este respeito, Urbano da Silva entregou à redação de O Telégrafo aquele valor 
em louvor ao Espírito Santo, para que o jornal distribuísse por pessoas necessitadas do concelho da Horta, cf. “Noticiário”, Ibidem, 1917, maio 17 
(6 918), p. 3.

  89 “PELO CAMPO. Feteira, 22 de julho”, O Telégrafo, 1909, julho 23 (4 631), p. 1.
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A sequência das festas do Espírito Santo obedece, em geral, a um ritual preciso e bem ela-
borado, constando de um certo conjunto de cerimónias e de festejos que giram à volta do cortejo, 
da missa da coroação, da distribuição de esmolas, do jantar e do arraial. Por isso, o ritual da Festa 
circunscreve-se à volta de quatro espaços distintos, mas que se complementam: o império (onde 
estão as insígnias da irmandade) e a copeira onde se dá o jantar, ou onde apenas se guardam as 
ofertas para serem arrematadas; o largo (espaço de múltiplas vivências) ou a rua onde o mesmo 
se realiza; a casa do imperador de onde sai a coroa para a igreja; a igreja paroquial onde decorrem 
as cerimónias próprias da festa, em especial a coroação. 

Note-se que outro aspeto de elevada importância é o arraial. Ir ao arraial é o mesmo que ir 
à Festa. Esta não é apenas o “ajuntamento” de pessoas em volta de um ato religioso, é também 
a apropriação de um espaço onde todos se juntam fora das suas condições habituais e onde se 

Gravuras 69, 70,71 e 72: Em domingo do Divino Espírito Santo
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desenrolam um conjunto de atividades compostas por elementos sagrados e profanos (arrema-
tações, quermesse, baile, concerto, folclore, fados e guitarradas). Aquele faz-se ao cair da tarde 
no largo fronteiro ao Império. Nesse espaço, de trocas, que é o arraial, encontramos:

-  o desejo de lucro (as tascas ou as tabernas existentes ou improvisadas, com os seus 
pratos típicos: linguiça, morcelas, ovos cozidos, chicharros, coelho, batatas cozidas com ma-
lagueta tudo regado com o bom vinho do Pico; os vendedores ambulantes, as arrematações, os  
negócios); 

-  o livre convívio  (o passeio, a conversa, o namorico); 
- o prazer lúdico (o concerto musical, as arrematações compostas pelas ofertas dos irmãos 

ou pelos amigos do império: massa sovada, bolos doces, batatas, galinhas, bezerros e outros 
produtos, vendidas a quem mais lanço oferecer); 

- em alguns impérios, a festa só ficava completa se houvesse um  arraial com pancadaria. 
Mas houve anos em que, segundo a imprensa faialense, “a polícia gozou também tranquila 
as festas, porque nenhum facto se deu que reclamasse a sua intervenção, o que mostra a boa  
índole e costumes do nosso povo”90. 

No centro dos festejos estão uma ou mais coroas do Espírito Santo, (conhecida em algu-
mas localidades pela designação de Senhora Santa Coroa), de que fazem parte ainda o cetro e a 
salva constituída por um prato redondo, com cercadura em relevo, ligado a um pé.

No entanto, além da coroa, usam-se ainda durante a festa outras insígnias: estandarte 
ou bandeira da Coroa que é colocada no mastro do Império, mastro grande ou da Aleluia, 
durante as festividades, ou a meia-haste quando morre algum irmão, durante três dias; varas, 
bastões de madeira, com efeito decorativo, usados pelos convidados, pelos irmãos e pelos 
imperadores nos cortejos, ou nas mudanças de coroa; opas, estas espécies de capa sem man-
ga, geralmente de cor branca ou vermelha, com aberturas por onde saem os braços, eram ou 
são usadas pelos irmãos das irmandades e pelos foliões nas festividades próprias do Espírito  
Santo.

as irmandades do divino Espírito santo da feteira

Como em todas as freguesias da ilha do Faial, também os devotos do Espírito Santo da 
freguesia da Feteira se organizaram em Irmandades, entendidas, como se pode ler, por exem-
plo, nos Estatutos da Irmandade do Império da Caridade, de 1882, como “a congregação de 
todas as pessoas de sexo masculino, [que], sendo católicas […], se quiserem associar”, tendo 
como fins “os exercícios e práticas religiosas de “uso imemorável”, com o objetivo de fomen-
tar o culto em louvor e honra do Divino Espírito Santo e esmolar os necessitados - prática da  
Caridade91.

Pela leitura dos estatutos que vimos citando, verificamos que são constituídas por homens, 
mulheres e crianças, “fiéis católicos”, em número ilimitado, que se assentam como irmãos in-

  90 “Noticiário”, O Faialense, 1882, junho 4 (44), p. 4.
  91 BPARJJG, Registo dos Estatutos das Diferentes Corporações, Livro 1, 1871-1883, fls. 167 v.-168: Estatutos da Irmandade da Caridade em Louvor 

do Divino Espírito Santo da freguesia a Feteira [1881].
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dependentemente do grau de riqueza, que mantêm uma relação baseada no grau de vizinhança 
e até mesmo de parentesco, identificando-se na maioria dos casos, com a denominação toponí-
mica da localidade. Isto quer dizer que a base sociológica das Irmandades reside nas populações 
que se juntam, ou por ruas ou por zonas, para celebrar a festa do Divino, o que se tem mantido 
inalterável ao longo dos tempos.

Todas as Irmandades possuem insígnias próprias: coroa, estandarte, bandeira e varas. Cada 
Irmandade possui um edifício, que antes se armava, onde se realiza a maioria das cerimónias 
do dia da Festa, que antes de ser em alvenaria era de madeira desmontável, e um estatuto92 re-
gulador da sua atividade, o que as torna independentes da Igreja oficial, mas situadas na sua  
esfera.

Na freguesia da Feteira existem, à data desta edição, sete “casas do Espírito Santo”, corres-
pondentes a outras tantas irmandades, das catorze que a freguesia já conheceu, e que se parecem, 
à exceção do Império da Caridade “de planta ondulada com a forma aproximada de octógono, 
encimada por um coruchéu piramidal octogonal rematado pela coroa do Espírito Santo”93, a 
uma pequena capela/ermida retangular de fachada pouco maior que a sua própria porta. En-
quanto o Império da Irmandade da Trintada da Atalaia tem acoplada uma pequena estrutura 
linear certamente usada pela filarmónica nos arraiais, o das Grotas possui um edifício separado 
construído em 1998, inicialmente designado Casa da Carreta, onde se guardava a carreta usada 
no transporte dos irmãos falecidos. Depois, passou a ser utlizada para uso da irmandade e dos 
irmãos, isto é, onde tanto a irmandade no dia da festividade ou algum irmão em pagamento  
de promessa servem as sopas ou “dão o jantar”.

Na fachada, geralmente encimada por uma coroa ou por uma cruz (S. Pedro), po-
demos encontrar a data da sua construção ou reconstrução e a respetiva identificação da  
Irmandade. 

Estes impérios localizam-se em largos (Grotas, Farrobim e Granja), no adro da igreja (Ca-
ridade), ao longo de rua principal (Atalaia) ou em cruzamentos de ruas (Portela e S. Pedro). 
Enquanto uns se situam ao nível da rua ou do largo, o da Granja é sobre-elevado, sendo o acesso 
feito por uma escada de três degraus. 

Tal como em outras freguesias do Faial, os impérios da Feteira também ficaram conhecidos 
pelo nome das ruas ou das localidades onde estão instaladas mas também pela instituição que 
assumia a sua realização (Império da Filarmónica Lira e Progresso Feteirense e Associação de 
Assistência denominada Império da Lajinha), pelo grupo etário (Império das Crianças e Impé-
rio das Meninas); pelo grupo profissional (marítimos) e pela terminologia própria das festas do 
Espírito Santo (da Caridade e da Santíssima Trindade).

Repare-se que também na Feteira a palavra império significa as festividades realizadas em 
honra do Divino Espírito Santo; as Irmandades que as promovem; - as diferentes construções, 
em alvenaria ou madeira – de armar ou desmontáveis –, onde se realiza uma parte das funções 
ou cerimónias das festas, e onde se expõem as insígnias do Divino em altar ou trono próprio. 

  92 Apesar de nos referirem a sua existência, apenas conhecemos os da Irmandade do Império da Caridade de 1858 e 1882.
  93 AA. VV., Horta. Faial. Inventário do Património Imóvel dos Açores, S/L., Direção Regional da Cultura/Instituto Açoriano de Cultura/Câmara 

Municipal da Horta, 2003, p. 91.
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Em suma, este tipo de império – capela ou ermida – é caraterístico das ilhas Faial, Pico e 
São Jorge, e do ponto de vista estético, constitui um exemplo original da arquitetura regional, e 
que, de certo modo, caracteriza as zonas onde está instalado. 

quadro 8: irmandades do espírito santo existentes em 2017 na freguesia da feteira
94 95 96 97 98 99 100

irmandade fundação Calendário insígnias

das grotas 1898 Domingo do Espírito Santo Duas coroas, dois estandartes, uma 
bandeira, varas e lampiões

da Caridade94 Desconhecida Segunda-feira do Espírito Santo95 Duas coroas, dois estandartes, uma 
bandeira, varas e lampiões

da atalaia96 Século XIX Domingo da Trindade Duas coroas, dois estandartes, uma 
bandeira, um dossel, um guião, 16 varas 
e 16 lampiões

do farrobim 190897 Quinta feira do Corpo de Deus ou da 
Ascensão

Duas coroas, dois estandartes, uma 
bandeira, 16 varas e 16 lampiões

da granja98 Século XIX Domingo anterior às festividades de São 
João da Caldeira (24 de junho)

Três coroas, varas e lampiões

da portela99 1939 Julho (último domingo; em 2016, no 
terceiro, dia 17)

Duas coroas, um estandarte, uma ban-
deira, oito varas e oito lampiões

de são pedro100 18 d agosto de 1910 Penúltimo domingo de agosto Duas coroas, dois estandartes, uma 
bandeira e um guião.

  94 Na introdução aos Estatutos de 1858 pode ler-se: “Por ter cessado desde há muito nesta Freguesia o serviço na arramada do Divino Espírito Santo, 
muitos de seus habitantes, movidos de sua devoção e da caridade cristã, se congregaram e reuniram no ano de 1856 para o fim mui louvável de se 
restaurar e fazer reviver a antiga Irmandade, e fora tão veemente o seu zelo que já no dito ano em Dia do Muitíssimo Divino Espírito Santo se dera 
princípio ao serviço do Império da dita Irmandade e na Arramada dele: mas havendo-se desencaminhado os antigos Estatutos, e não podendo a 
Irmandade legalmente constituir-se e conservar-se no seu virtuoso exercício sem ter o necessário Compromisso pelo qual se possa reger, se organi-
zaram estes Estatutos, baseados nos artigos que se seguem”, Irmandade do Império da Caridade, Estatutos da Irmandade do Divino Espírito Santo 
da Freguesia da Feteira desta ilha do Faial, 1852.

  95 “Na próxima segunda-feira realizar-se-á este império, que constará de manhã de missa cantada pela capela da Matriz, acompanhada a grande ins-
trumental, de tarde procissão com o Divino Espírito Santo e arraial, distribuindo-se bodo a todos os concorrentes. Abrilhantará todos estes atos a 
Filarmónica flamenguense. Feteira, 4 de junho de 1919”, “Império da Caridade da Feteira”, O Telégrafo, 1919, junho 4 (7 509), p. 3; “Segunda-feira 
de Pentecostes a festividade do Espírito Santo, orago da freguesia, missa, sermão que terminará com a coroação. / Tarde – no Império situado no 
adro da igreja, grande arraial com arrematações de variadas oblatas, festas estas promovidas pela Irmandade da Caridade ali ereta”, Ibidem, 1932, 
maio 13 (9 899), p. 2. Em 1909, chegou no Funchal uma nova imagem de S. João, que foi conduzida processionalmente da igreja das Angústias 
para a da Feteira.

  96 “Império da S.S.S. / No sítio da Atalaia arma-se domingo o costumado Império que constará de cortejo para a igreja com duas coroas. / A seguir missa 
cantada com sermão, e depois, seguirá o cortejo para o local onde se realizará os festejos da tarde com arrematação de muitas oblatas. /Abrilhanta 
estes festejos a filarmónica Lira e Progresso Feteirense”, Correio da Horta, 1943, junho 18 (3 321), p. 2.

  97 Império fundado em 1908.
  98 “Ontem aramou-se o costumado império do sítio da Granja da freguesia da Feteira, sendo muito concorrido. / A todos os romeiros foi oferecido um 

pão de trigo”, O Telégrafo, 1899, junho 26 (1 697), p. 2; Ibidem, 1961, junho 16 (18 471), p. 3: “Império da Ganja. Programa: 11h - Cortejo para a 
Igreja; 17h - Cortejo de casa do irmão Francisco Gabriel de Vargas para o Império, seguindo-se de arraial com arrematações. Abrilhantará os festejos 
a Filarmónica Lira e Progresso Feteirense”.

  99 “Além da Flamenguense e da Feteirense tocará a Fanfarra Rilheirada que será coadjuvada pelos valorosos elementos caranguejos, lapas e favas, 
executando um bonito reportório sob a regência do maestro Copofone. N.B. – A Fanfarra toca no estabelecimento do Fraga a poucos passos do 
arraial”, “Arraial da Cruz da Portela”, O Telégrafo, 1926, julho 28 (8 803), p. 2; “Na Portela, arma-se amanhã o concorrido Império. Tocam a Fla-
menguense e a Feteirense”, Correio da Horta, 1942, agosto 1 (3 065), p. 2.

100 Apesar de no presente ser o último império da freguesia, no passado nem sempre foi assim. “No próximo domingo do Espírito Santo [18 de maio], 
realizam-se na freguesia da Feteira os festejos do Espírito Santo no Império da Ribeira de S. Pedro que constarão de manhã, cortejo processional, 
missa cantada a, a instrumental, sermão e coroação, e de tarde grande arraial com arrematações de oblatas, e música”, “Crónica Diária”, A Democracia, 
1929, maio 15 (2 700), p. 1; “Realizam-se no próximo domingo, 7 do corrente, os festejos do Espírito Santo no lugar de S. Pedro. Haverá cortejo 
conduzindo a Coroa para o Império, incorporando-se algumas meninas com ofertas. De tarde reorganizar-se-á o cortejo com a Coroa e a imagem de 
S. Pedro. Abrilhantará estas festas a filarmónica da freguesia, Lira Feteirense”, “Diversas Notícias [Na Feteira]”, Correio da Horta, 1935, julho 3 
(991), p. 2.
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Gravura 73: Império das Grotas

Gravura 74: Carro do “pão”

Gravura 75: Império da Caridade Gravura 76: Coroa com salva sem pé, Império da Caridade



Gravura 80: Insígnias do Império da Granja

Gravura 78: Império do Farrobim

Gravura 79: Império da Granja

Gravura 77: Império da Atalaia
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Gravura 81: Império de São Pedro

Gravura 82: Império da Portela
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Além destes que se mantêm, verificamos que existiram ainda as Irmandades dos Impérios 
das Crianças, da Lajinha101, das Meninas ou das Raparigas (também conhecido pelo Império do 
Chico Machado, primeiro nas Amoreirinhas depois no Poceirão102), de São João103, dos Quinhões, 
dos Marítimos104, da Sociedade Filarmónica Lira e Progresso Feteirense e da Filarmónica 
Nova União Recreativa Feteirense.

 Note-se que em 1959, o bispo de Angra – D. Manuel Afonso de Carvalho –através de 
uma nota Episcopal intitulada O Culto ao Divino Espírito Santo nos Açores, entendia ser ne-
cessário regularizar, regulamentar e uniformizar canonicamente os Estatutos das diferentes 
irmandades do Espírito Santo. Isto significa que todas deviam estar sob a dependência direta 
da Igreja – em harmonia com as leis canónicas – acabando-se assim com uma vivência fora 
do seu controle. Todavia, esta iniciativa não colheu unanimidade de muitas irmandades das  
diferentes ilhas.

Mesmo assim, perante a contestação, a diocese criou um modelo de estatutos que tinha 
como objetivos: substituir os existentes e dotar com um documento regulador da sua ativi-
dade as irmandades que ainda não dispunham daquele instrumento. A única certeza é que a 
igreja ao pretender criar de forma obrigatória em cada paróquia uma Irmandade do Espírito 
Santo, seguindo um modelo estatutário único, tinha como fim proceder a um enquadramento  
eclesiástico do culto do Espírito Santo.

Nestas circunstâncias, seria instituída na freguesia, cerca de 1961, a Irmandade do Divi-
no Espírito Santo da Feteira, que tinha a sua sede na igreja paroquial105. Naquele mesmo ano, 
no dia 17 de abril, seria eleita a primeira mesa constituída por Manuel Vieira (juiz, chefe da  

101 BPARJJG, Administração do Concelho da Horta, “Ofício, n.º 54, de 7 de dezembro de 1922, do administrador do Concelho, José Inácio Pereira ao 
governador civil”, em que envia o duplicado dos estatutos da Associação de Assistência denominada Império da Lajinha, Feteira. Como informação 
venho dizer que não vejo inconveniente algum no deferimento dos estatutos em questão; “O arraial de ontem no aprazível sítio da Lajinha, Feteira, 
teve regular concorrência, tocando a filarmónica de Castelo Branco”, O Telégrafo, 1918, agosto 12 (7 283), p. 3; “Império da Lajinha / A direção 
deste império vem por este meio manifestar o seu reconhecimento a todas as pessoas que gratuitamente auxiliaram na festa do DES, que se realizou 
no dia 11 de agosto e bem assim a todas as que a abrilhantaram com a sua presença: Maria Amélia Vieira Serpa, Margarida Aurora Rosa, Maria 
Olívia Contente, Maria do Céu Avelino, Capitolina Aurora da Rosa, Ema Avelino, Carolina Olga da Costa, Amélia Gonçalves da Rosa e Maria de 
Lourdes da Silva”. 

102 “No próximo domingo de tarde terá lugar na freguesia da Feteira a mudança da Coroa do Espírito Santo do Império do sítio do Poceirão, daquela 
freguesia, cujos festejos se realizarão no domingo 9 do próximo mês de maio. / Neste cortejo processional incorporar-se-ão muitas meninas e tomará 
parte a sociedade filarmónica Lira e Progresso Feteirense”, “Império do Poceirão”, O Telégrafo, 1926, abril 28 (8 764), p. 2. Sobre o assunto, veja-se 
“Dia a Dia [Espírito Santo]”, Correio da Horta, 1945, julho 14 (3 928), p. 2.

103 “Também se festejou o aniversário natalício do apóstolo S. João Batista, no dia próprio, com missa cantada, de coroa e sermão, pregado pelo pá-
roco. / Houve nesse dia o império que a irmandade denominada de S. João, anualmente costuma fazer em honra do santo e a referida solenidade 
celebrou-se a expensas da mesma irmandade. / A concorrência ao império foi diminuta, em consequência de irem muitas pessoas de passeio à 
Caldeira. / Houve uma iluminação à veneziana, na noite da véspera da festa. Este ano todos os irmãos do império, se esmeraram em apresentar 
belíssimas ofertas, contudo, foram muito infelizes no ato de arrematação, em virtude de ter afluído pouca gente”, “FREGUESIAS RURAIS. 
Feteira”, O Faialense, 1889, julho 21 (52), pp. 2-3. Em 1909, registe-se que fez parte do programa a bênção das embarcações dos homens 
do mar.

104 “A Associação dos Marítimos desta freguesia, mandou celebrar a sua costumada festividade ao Divino espírito santo, no dia 16 do presente mês. 
Constou de missa cantada e sermão. Foi celebrante o nosso digno cura reverendo Sr. José Silveira Goulart. / Orou o Sr. vigário, e cantaram a missa 
com acompanhamento de harmónico, as educandas do asilo de infância desvalida, que desempenharam muito regularmente. / O império da citada 
associação foi muito concorrido, especialmente de pessoas dessa cidade. Tocou a filarmónica Artista, assim como nos intervalos da missa. / Houve 
arrematações das ofertas, que eram excelentes e não se distribuiu pão, em consequência do desassossego do povo, pois por mais que se diligenciasse 
apaziguá-lo, foram baldados todos os esforços. No dia seguinte, distribuíram-no pela freguesia”, “FREGUESIAS RURAIS. Feteira”, O Faialense, 
1889, maio 30 (49), pp. 2-3. 

105 Sobre o assunto, veja-se APDESF, Irmandade do Divino Espírito Santo da Feteira, Livro para apontamento das Receitas e Despesas, 
1961-1962; Idem, Irmandade do Divino Espírito Santo da Feteira, Livro das Atas das Reuniões da Irmandade do Divino Espírito Santo da Feteira, 
1961-1962.



125

Irmandade), José Silveira (secretário) e José Silveira Gomes (tesoureiro)106. Nestas circunstân-
cias, esta mesa – eleita por três anos – assumia a direção de todas as irmandades existentes na 
Paróquia. Além da organização das festividades anuais, o novo estatuto consagrava-lhe: 

- admitir e expulsar irmãos; 
- administrar os seus bens;
- organizar por anos económicos os orçamentos e as respetivas contas; 
- fazer os regulamentos necessários para o seu funcionamento107:

quadro 9: irmandade do divino Espírito santo da feteira: 1961 - Conta de receita e despesa

irmandade aprovação das 
contas

receita despesa saldo membros

da Caridade 23-4-1962 7 034$10 3 007$40 4 026$70 juiz (presidente): manuel vieira
tesoureiro: josé silveira gomes
secretário: josé silveira

de s. pedro 25.4.1962 1 740$90 1 537$50 203$40 idem

da atalaia 25.4.1962 2790$00 1 388$90 1 401$10 idem

do Cimo da granja 27.4.1962 3 406$90 1 776$40 1 598$50 idem

da Cruz da portela 28.4.1962 2 340$90 2 340$90 150$00? idem

do farrobim 30.4.1962 2 249$00 1 390$70 858$30 idem

das grotas 30.4.1962 7 483$65 5 041$20 2 442$45 idem

fonte: apnsLf, Irmandade do Divino Espírito Santo da Feteira, Livro para apontamento das receitas e despesas da irmandade do 
divino Espírito santo da feteira, 1961-1962; idem, Irmandade do Divino Espírito Santo da Feteira, Livro das atas das reuniões da 
irmandade do divino Espírito santo da feteira, 1961-1962.

Apesar de haver um Irmandade eleita para o período de 1963-1965, verificamos que sobre 
a mesma cai um silêncio, ou seja, nos livros respetivos não existe mais informação sobre a sua 
atividade, o que atesta o insucesso de tal decisão do prelado diocesano. Certamente, a igreja 
perante a polémica levantada em várias ilhas face ao alcance da sua medida, acabou por ceder 
à firmeza dos costumes e da tradição.

Em suma, poderemos dizer que, numa análise ao tempo das irmandades do Espírito Santo 
da freguesia da Feteira, em que o passado se integra no presente, algumas tiveram uma vida 
efémera, outras nem sempre realizaram a sua festividade no mesmo dia e que pela sua distri-
buição geográfica havia a sensação de que abrangiam as diferentes partes da freguesia tanto da 
zona Baixa como da zona Alta. 

Assim, na freguesia da Feteira o desejo de conservar crenças e ritos, na sua organização 
religiosa, é uma forma de lembrar a comunidade de onde eles partiram.

106 A direção da Irmandade tomou posse a 23 de abril, sendo a mesma conferida pelo pároco António Augusto Cardoso, delegado do Prelado diocesano. 
Além daqueles três elementos efetivos, foram ainda eleitos como vogais António Garcia do Rosário, José Bernardo da Silva e Ivo Garcia e suplentes 
Alfredo Vieira, José Vieira Lopes e Francisco Silveira Rodrigues. Sobre estes membros da Irmandade, que tomaram posse a 23 do mesmo mês, o 
dito padre Cardoso numa pequena nota informada o Prelado diocesano: “Em obediência ao determinado no art.º 16.º dos Estatutos da Irmandade 
do Divino Espírito Santo desta freguesia, reputo idóneos para os cargos supramencionados os irmãos adscritos aos mesmos. Feteira, 23 de abril de 
1961, Pe. António Augusto Cardoso”; Mesa para 1963-1965: Juiz: Manuel da Rosa Pereira; Secretário: Manuel da Rosa Martins; Tesoureiro: Joaquim 
Silveira Peixoto; Vogais: João Furtado Fortuna; Manuel Aruato Jorge e José Silveira Filipe; Suplentes: António Goulart da Silva; António de Faria 
e José António Gomes.

107 Cf. Estatutos da Irmandade do Espírito Santo da Freguesia de …, Angra do Heroísmo, União Gráfica Angrense, 1959, p. 5.
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4.6. niChos

Ao longo de várias estradas da ilha do Faial existem nichos dedicados a Nossa Senhora 
dos Caminhos. 

Na freguesia da Feteira existem dois nichos um na Rua da Atalaia e outro na Lajinha, cons-
truídos em 1966 e 1969 respetivamente

Sobre o primeiro, apenas encontramos duas breves referências em outras tantas atas da 
Junta de Freguesia da Feteira.

Assim, na ata de 6 de fevereiro de 1966 pode ler-se que aquela havia decidido conceder 
um “subsídio de 200$00 aos professores das escolas para comparticipação nas despesas de 
um nicho do Imaculado Coração de Maria, no lugar da Atalaia”108; cinco meses volvidos, pela 
ata de 3 de julho, verificamos que a professora da Escola feminina da Feteira num ofício en-
dereçado à Junta, “agradecia o subsídio concedido para a construção do nicho na Estrada da 
Atalaia”109. Será que a análise às duas atas permite apoiar a ideia de que a sua construção foi 
uma iniciativa dos professores das escolas de instrução primária da freguesia? Ou como abai-
xo se referirá, apoiaram uma iniciativa da delegação local da Mocidade Portuguesa Feminina  
[M.P.F.]?

Passados cinco anos, seria inaugurado a 19 de janeiro de 1969110, com pompa e circunstân-
cia, pelas 15 horas, na Lajinha, junto à estrada Nacional, o segundo Nicho dedicado a Nossa 
Senhora dos Caminhos, numa iniciativa da Mocidade Portuguesa Feminina da Horta, dando-se 
assim cumprimento à proposta de Maria Batista dos Santos Guardiola – comissária nacional da 
M.P.F. entre 1937 e 1968 – que em 1962, ano em que a o organização feminina comemorava 

108 AAJFF, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1963-1974, fl. 13 v.: ”Ata da sessão ordinária de 6 de fevereiro de 1966”.
109 AAJFF, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1963-1974, fls. 15-15 v.: ”Ata da sessão ordinária de 3 de julho de 1966”.
110 “Na Lajinha - Nossa Senhora dos Caminhos”, Correio da Horta, 1969, janeiro 18 (9 465), p. 1.

Gravuras 83 e 84: Foliões da Feteira
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as suas bodas de prata, propunha que se edificassem nichos em todos os lugares de Portugal 
em honra de Nossa Senhora dos Caminhos: “Tanto na Ação Católica Portuguesa como na 
Obras das Mães pela Educação Nacional [O.M.E.N.] ou na M.P.F. o culto à Virgem Mãe de 
Deus marcou a vida de todas estas organizações ligadas à educação cristã da rapariga e da  
mulher”111.

Isto significa que também na ilha do Faial, a delegação local da M.P.F. promoveu, entre 
outras atividades, a edificação de nichos com a imagem de Nossa Senhora.

A imagem ali colocada foi benzida pelo Pe. Júlio da Rosa, em representação do Ouvidor 
eclesiástico, Monsenhor Silveira de Medeiros, que depois disse algumas palavras de circunstância.

À cerimónia assistiram diversas autoridades, entre elas, o governador do Distrito, António 
de Freitas Pimentel112 e a Dra. Maria Ermelinda Limpo da Faria, delegada Distrital da Mocidade 
Portuguesa Feminina113. 

Se podemos afirmar que tanto num caso como no outro se está perante um cenário digno dos 
pincéis de uma artista, todavia, na documentação consultada não se faz eco sobre quem projetou 
os nichos nem quem mandou urbanizar as zonas onde foram instalados.

111 Cf. Amaro Carvalho da Silva, “Maria Guardiola e a Educação Moral e Religiosa da Mulher no Estado Novo”, in António Matos Ferreira & José 
Miguel Almeida [coord.], Religião e Cidadania. Protagonistas. Motivações e Dinâmicas Sociais no Contexto Ibérico, Lisboa, Centro de Estudos 
de História Religiosa / Universidade Católica Portuguesa, 2011, pp. 309-310 [283-315]. Fundada pelo decreto-lei n.º 28 262, de 8 de dezembro de 
1937, a cargo da Obra das Mães pela Educação Nacional (O.M.E.N.), criada pelo Decreto-Lei n.º 26 893, de 15 de agosto de 1936 e extinta em 
1975)”. Em 25 de abril de 1974, a Junta de Salvação Nacional procedeu à sua extinção imediata através do Decreto-Lei n.º 171/74, da mesma data, 
cf. Irene Flunser Pimentel, “Mocidade Portuguesa Feminina”, in António Barreto & Maria Filomena Mónica [coord.], Dicionário de História de 
Portugal, vol. VIII [Suplemento F/O], Porto, Figueirinhas, 1999, pp. 501-503. Da mesma autora, veja-se: História das Organizações Femininas do 
Estado Novo, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000.

112 A 18 de dezembro de 1949, a Obras das Mães pela Educação Nacional “premiou” as duas famílias com mais filhos na ilha do Faial: a de José Silveira 
Jorge, esposa e 13 filhos, da freguesia do Salão e a de António da Rosa Goulart, esposa e 11 filhos, da Feteira, numa cerimónia que decorreu na 
sede da Lira e Progresso Feteirense. Em ambas as cerimónias estiveram presentes o governador civil, Eng.º Mascarenhas Gaivão e o presidente da 
Câmara, Dr. Freitas Pimentel. 

113 Correio da Horta, 1969, janeiro 20 (9 466), p. 1. Sobre o assunto, veja-se Guido Monterey, Faial (Açores). […], já cit., p. 92.

Gravura 85: Inauguração e bênção do nicho da Lajinha Gravura 86: Nicho da Atalaia
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4.7. CEmitério

A partir de meados do século XVIII os enterros nas igrejas começam a ser contestados por 
médicos, intelectuais e até clérigos, sendo até então prática vigente o enterramento no interior 
das igrejas, considerado solo sagrado, pois tal levava a acreditar que a proximidade dos santos 
poderia ser um poderoso auxílio para a entrada da alma no Paraíso.

Pode mesmo admitir-se que o alcance desta nova consciência social em matéria de saúde 
pública se materializou na abertura dos cemitérios, ou seja, o que se pretendia era afastar defini-
tivamente os mortos do convívio anti-higiénico com os vivos, fazendo desaparecer das igrejas, 
sobretudo durante as missas, os maus cheiros e outros vindos dos cadáveres. Alterava-se a própria 
conceção da morte e redefiniam-se as bases da piedade popular.

É nesta conformidade que se deve entender em Portugal, a legislação liberal que esteve na 
origem da construção de cemitérios fora da dos recintos religiosos.

A legislação de Joaquim António de Aguiar – conhecido por mata-frades –sobre a saúde 
pública e a necessidade de construção de cemitérios em todo o País era perentória. Assim, pela 
portaria de 18 de Junho de 1833, determinava quais os sítios mais adequados para o efeito. 
Todavia, importante foi o decreto de 21 de setembro de 1835, da autoria do ministro do Reino, 
Rodrigo da Fonseca Magalhães, que consagrava, entre outros, a construção de cemitérios em 
todas as localidades mas fora dos seus limites; às câmaras era cometida a responsabilidade de 
encontrar os respetivos terrenos para a sua construção; cada corpo devia ser enterrado em cova 
separada. Escusado será dizer que se proibia os enterros no interior das igrejas. Adiantava-se 
ainda que a sua administração e inspeção passariam a pertencer às autoridades políticas. No 
decreto de 10 de janeiro de 1838 defendia-se que esta nova prática era tida como a mais conve-
niente para a saúde e civilização das populações.

Concluindo, esta legislação cemiterial ao mesmo tempo que consagrava definitivamente o 
estabelecimento de cemitérios em todas as localidades do Reino proibia os enterramentos tanto 
nas igrejas como nos respetivos adros. Ao mesmo tempo instruía as autoridades locais a cons-
truírem cemitérios fora dos limites urbanos, no prazo de quatro anos.

Com efeito, esta decisão legislativa não deixou de ser contestada, porque a mentalidade 
cristã exigia que o último sono fosse passado na casa de Deus, que tinha marcado os momen-
tos relevantes da vida pessoal e familiar, desde o nascimento à morte, ao mesmo tempo que 
o cemitério “surgia aos olhos das populações mais imbuídas de religiosidade como um lugar  
profano e, por isso, desadequado à soteriologia cristã”114. 

Na ilha do Faial, mal as autoridades locais tiveram conhecimento desta legislação, logo 
procuram dar-lhe cumprimento. Note-se que a Câmara da Horta, ao tentar pôr em prática a 
legislação supra, logo se deparou com dois problemas, certamente semelhante aos de outras 
câmaras do Reino: não possuía nenhum local que tivesse as condições requeridas – tamanho e 
salubridade; nem os meios financeiros necessários para a sua compra e respetiva construção. 

114 CF. Fernando Catroga, “Morte romântica e religiosidade cívica”, in José Mattoso [Dir.], História de Portugal, Quinto Volume, Lisboa Círculo de 
Leitores, 1993, p. 595. Sobre o assunto, veja-se Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal. Do Mindelo à Regeneração [1832-1851], Volume 
VIII, Lisboa, Editorial Verbo, 1986, pp. 346-3487.
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Pela leitura de um ofício da Câmara da Horta, de 24 de fevereiro de 1836, dirigido ao sub-
prefeito da Comarca – conselheiro António Mariano de Lacerda –, verificamos que a mesma 
indicava a cerca do convento do Carmo, que pelas suas excelentes condições se podia trans-
formar no cemitério da cidade: “[Tem] os espaços necessários para a construção de Mausoléus 
particulares e construção de Capela, é de dez alqueires de campo”115. Neste ofício a Câmara, 
que não faz qualquer alusão às verbas necessária para as obras a realizar, certamente conscien-
te dos custos, para os quais não devia ter grandes possibilidades financeiras, informa ainda 
que iria remeter à rainha D. Maria II uma Representação, o que aconteceria três dias depois, 
pedindo-lhe a cedência do cerca do Carmo, então propriedade do Estado, devido à “nacionali-
zação” dos bens da igreja ocorrida na sequência da lei que, em 1834, extinguira as diferentes 
ordens religiosas, para a construção do cemitério público 116. Ao mesmo tempo, esperava que o 
subprefeito na “sua correspondência com o governador civil [… o] orientará nesta pretensão, 
com aquele zelo que tanto lhe tem penhorado o amor destes povos”117. Este, em ofício de 25 do 
mesmo mês e ano, participava aos “oficiais da câmara que auxiliaria a câmara na construção 
do cemitério público com a quantia de 1 conto e 320 000 réis, proveniente dos dinheiros das  
confrarias118.

Todavia, a fixação no Carmo não foi fácil119, porque apesar do primeiro tabuleiro estar 
pronto a funcionar em agosto de 1839, e de ainda no dia 15 deste mesmo mês se efetuar o 
primeiro enterro, verificamos que a “oposição ao Carmo” continua, por ser considerado um 
local distante e por a cerca de São João também constituir uma opção por se situar no centro 
da cidade, o que levaria a câmara então presidida por Francisco Garcia do Rosário, em maio 
de 1843, a remeter à rainha uma minuciosa Representação alegando as razões que a levavam à 
manutenção do cemitério no Carmo, onde já despendera “mais de três mil cruzados” nos vários 
trabalhos realizados, incluindo “uma Capela decentemente arranjada em que são celebrados 
os atos religiosos na encomendação dos falecidos”, pelo que pedia à soberana “que subsista o 
cemitério público desta cidade no local em que atualmente se acha estabelecido, para em devida 
forma se proceder, com a prontidão que as forças do cofre do Município o permitirem”, ao “seu  
acabamento” 120.

Esta pretensão obteve despacho favorável de D. Maria II, porque num edital, “designado o 
dia” para a arrematação das rendas das cercas dos extintos conventos do Carmo e de São João, 

115 BPARJJG, Câmara Municipal da Horta, Livro de Registos, 1835-1838 (18), fls. 27 v.-28; Idem, Câmara Municipal da Horta, Livro de Vereações, 
1833-1838 (20), fls. 163-164 v.: “Vereação de 24 de fevereiro de 1836”.

116 Idem, Câmara Municipal da Horta, Livro de Vereações, 1833-1838 (20), fls. 164 v.-165: “Vereação de 27 de fevereiro de 1836”.
117 Idem, “Ofício ao Subprefeito da Comarca acerca da construção do Cemitério público”. Num ofício de ?, informa-se o subprefeito do cálculo apro-

ximado para com a despesa do construção do cemitério público: 118 braças de parede, concerto das atuais e guarnição com cal: 1 000 $000; Capela: 
1 200$000; Ornamento interior: 200$000; Três pórticos: 240$000. Total: 2 640$000, BPARJJG, Câmara Municipal da Horta, Livro de Registos, 
1835-1838 (18), fls. 25 v.-26.

118 BPARJJG, Câmara Municipal da Horta, Livro de Vereações, 1833-1838 (20), fls. 164 v.-165: “Vereação de 27 de fevereiro de 1836”.
119 Sobre as incidências em torno do assunto, veja-se Marcelino Lima, Anais […], já cit., pp.155-158. De cordo com as atas da câmara citadas, adianta 

que o primeiro tabuleiro do Carmo estava pronto em agosto daquele ano.
120 Registo da Representação dirigida à Rainha pedindo-lhe para que subsista o Cemitério Público desta cidade na cerca do extinto concento do Carmo, 

aonde se acha estabelecido, BPARJJG, Câmara Municipal da Horta, Livro de Registos, 1841-1843 (21), fls. 88-89 v. Além do cemitério do Carmo 
outros foram construídos, mas de duração efémera. Sobre a necessidade de alteração do local onde devia construir o cemitério da freguesia das 
Angústias, devido às obras do porto artificial, veja-se Idem, Junta de Paróquia das Angústias, Extrato de parte da ata da sessão de 24 de janeiro de 
janeiro de 1886 [Era presidente João Maria da Silveira]; Representação de 62 moradores das Angústias sobre o mesmo assunto, de 20 de janeiro de 
1886.
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referia-se “a renda de quatro alqueires e meia quarta de terra na cerca do extinto convento do 
Carmo, e abaixo do local em que se acha estabelecido o cemitério geral da cidade”121. Isto signi-
fica que, apesar de todas as incidências, o cemitério do Carmo se manteve onde ainda hoje está. 
Por isso, Fernando Catroga quando alude que os cemitérios se foram estendendo aos centros 
mais populosos impulsionadas pelo poder liberal, escreve que o da Horta foi estabelecido no 
ano de 1846122.

Na ilha do Faial, não sabemos quando é que começaram a ser construídos cemitérios nas 
freguesias rurais. Mas se tivermos em conta a data adiantada por Catroga – 1846 – e o conteúdo 
de um ofício – de 9 de maio do mesmo ano – remetido pela Câmara, presidida por Francisco 
Garcia do Rosário, aos guardas dos Cemitérios das freguesias rurais123, verificamos que existiam, 
além do Cemitério do Carmo, mais 10 cemitérios em outras tantas freguesias rurais, contando 
cada um com guarda próprio, além de se referir o ordenado anual, distribuído por três escalões, 
como se pode ver no quadro infra:

quadro 10: Cemitérios existentes em 1846 no concelho da horta 124

freguesia Guardas Ordenado

flamengos José Luís Pereira 9$600

Cedros Francisco Dias Goulart 9$600

feteira124 João Silveira Duarte 8$400

Castelo Branco José António da Silveira 8$400

pedro miguel António do Amaral 8$400

Capelo Manuel Jacinto do Amaral 7$200

praia do norte José Silveira de Faria 7$200

salão José André 7$200

ribeirinha José Cristiano de Sousa 7$200

praia do almoxarife Jorge Marcelino de Oliveira 7$200

fonte: BPARJJG, Câmara Municipal da Horta, Livro de Registo de Registos, 1842-1846 (23), fls. 129 v.-131.

Isto significa, como se refere, que também na ilha do Faial se deu seguimento à legislação 
liberal, que não só instituiu os cemitérios públicos como interditou os enterramentos nas igrejas, 
o que nos permite afirmar que, com maior ou menor recetividade, aquela deve ter sido bem rece-
bida, porque estes elementos constantes de ofícios da Câmara Municipal, endereçados em 9 e 13 
de Maio de 1846 àqueles guardas, indiciam a existência de cemitérios em todas as localidades. 
121 Idem, Câmara Municipal da Horta, Livro de Registos, 1842-1846 (23), fl. 81. Sobre o assunto, vejam-se os relatórios do Governo Civil do distrito 

Administrativo da Horta de 1862 (p. 12) e de 1863 (p. 13).
122 Fernando Catroga, “Morte Romântica e […]”, já cit., in José Mattoso, [dir.], História de Portugal, Quinto Volume, [….], p. 596.
123 Nomeados de acordo com o artigo 76 do decreto de 26 de novembro de 1845, cf. BPARJJG, Câmara Municipal da Horta, Livro de Registo de Re-

gistos, 1842-1846 (23), fls. 129 v.-131. Com data de 21 de fevereiro de 1881, seria aprovado pelo Governo Civil do distrito da Horta o regulamento 
Instruções para os guardas de Cemitério - constituído por 22 artigos - organizado pela Delegação de Saúde do Distrito da Horta. Era governador 
civil Manuel Francisco de Medeiros.

124 Num ofício resposta enviado pela Câmara ao Provedor de Saúde, de 6 de junho, informa-se que o guarda do cemitério da Feteira pedia a sua escusa, 
“por não poder desempenhar as obrigações de tesoureiro e de guarda”, e que havia sido nomeado o escrivão da Junta de Paróquia, cf. Idem, Câmara 
Municipal da Horta, Livro de Registos, 1842-1846 (23), fl. 138: ”Registo de Ofício ao Provedor de Saúde deste distrito em resposta a outro do 
mesmo, sobre nomeação de guardas para os cemitérios”.
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Registe-se que em documentação posterior – especificamente um registo ao Provedor de Saúde 
de 13 de Maio de 1846 – se relevava, por um lado, que “nas freguesias de Pedro Miguel e Salão 
se continua a fazer o enterramento dos finados nos adros das igrejas, pela falta de cemitério 
próprio” e “não terem os cemitérios estabelecidos nas freguesias de Castelo Branco, Cedros e 
Praia do Almoxarife terreno suficiente para que não seja aberta de novo qualquer sepultura sem 
que tenham decorrido cinco ano”, por outro. Adiantava-se ainda que esta situação levava a que, 
por vezes, nem sequer deixavam passar dos anos para reabrirem novamente a mesma sepultura, 
o que podia pôr em causa a saúde pública, sobretudo em épocas quando por “desgraça” apareça 
qualquer contágio.

Mas a preocupação das autoridades administrativas e sanitárias na resolução destas ques-
tões para a correta e eficaz aplicação da lei vai mesmo mais longe quando em junho de 1846, 
pela leitura de um ofício ao provedor de saúde, Dr. Manuel Francisco de Medeiros, a Câmara 
informava que o guarda do cemitério do Salão não reunia as “necessárias qualidades para o 
desempenho das respetivas funções”125.

Através do adro126 da igreja da Feteira tem-se acesso ao pequeno cemitério da paróquia, onde 
também se construiu a copeira do Império da Caridade. Todavia, não encontramos documentação 
sobre a data da sua construção.

Todavia, as fontes consultadas – Livros de Óbitos da freguesia da Feteira127 – consagram que 
até 6 de maio de 1834 “os finados” eram “sepultado nesta igreja”, ou “sepultados na igreja desta 
paróquia”, ou “sepultados nesta igreja do Espírito Santo”, porque no termo de enterramento de 
19 de maio, o vigário António José da Rosa Álvares escrevia:

“Francisco filho de Manuel de Simas, e de sua mulher Maria Jacinta de idade de seis 
anos faleceu da vida presente em dezoito de maio de mil oitocentos e trinta e quatro, e 
em dezanove do dito mês foi sepultado no cemitério desta Paróquia do Espírito Santo 
[sublinhado nosso], donde era freguês, e para que possa constar assino o dito termo. O 
vigário: António José da Rosa Álvares”128.

Nestas circunstâncias, podemos concluir que a freguesia da Feteira se antecipou à legislação 
liberal? Repare-se, no enterramento de “João”, a 21 do dito mês e ano, volta a escrever-se “foi 
sepultado no Cemitério desta Paroquial do Espírito Santo”129.

A partir da leitura do Mapa demonstrativo dos cemitérios do concelho da Horta, dedu-
zimos que 1883 se mantinham além do cemitério geral da cidade situado no Carmo os outros 
dez cemitérios, ou seja, cada freguesia rural possuía o seu cemitério. Quer isto dizer, que a 

125 BPARJJG, Câmara Municipal da Horta, Livro de Registos, 1842-1846 (23), fl. 138:”Registo de Ofício ao Provedor de Saúde deste distrito em 
resposta a outro do mesmo, sobre a nomeação de guardas para o cemitério”. Na sequência da instalação do cemitério, a Câmara Municipal criou o 
pelouro do cemitério a cargo de um dos vereadores. 

126 Em 1889, o correspondente da freguesia lamentava que o adro “da nossa igreja” se havia tornado um lugar de despejo, apresentando tudo menos 
decência e asseio, “o que se torna vergonhoso e mostra uma falta de respeito pois é um lugar reservado ao culto divino”, cf. “FREGUESIAS RU-
RAIS”, O Faialense, 1889, maio 30 (49), pp. 2-3.

127 BPARJJG, Paróquia do Espírito Santo da Feteira, Livro de Óbitos, 1799-1819 (1) e 1819-1841 (2).
128 Idem, Paróquia do Espírito Santo da Feteira, Livro de Óbitos, 1819-1841 (2), fl. 156.
129 BPARJJG, Paróquia do Espírito Santo da Feteira, Livro de Óbitos, 1819-1841 (2), fl. 156.
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secularização dos cemitérios na ilha do Faial só foi possível pelo facto da diferente legislação 
sobre o assunto ter atribuído ao município e às paróquias a propriedade, a gestão administrativa 
e sanitária dos mesmos.

De acordo com o documento que vimos citando, o cemitério da Feteira localizava-se junto 
à igreja, certamente no mesmo local onde hoje se encontra, e a 10 metros da habitação mais 
próxima, tinha uma área de 7,26 metros e comportava 200 sepulturas que não estavam extre-
madas e numeradas e que se abriam passados cinco anos. Vocacionado para servir a população 
da freguesia - média 45 óbitos anuais - e os irmãos das confrarias existentes na paróquia130.

Seis anos depois daquela data, o correspondente da freguesia da Feteira escrevia a pro- 
pósito:  

“Também não é menos vergonhoso o estado do cemitério, não tendo ainda as sepulturas 
[sido] divididas e numeradas, o que dá lugar, segundo nos dizem, a tocar-se em sepulturas 
antes de decorrido o tempo legal. / Sabemos que há já muito tempo a Junta de Paróquia 
consignou num dos seus orçamentos uma verba para a numeração das sepulturas; mas 
segundo nos consta, não lhe foi aprovada essa deliberação por causa da tal política de-
sordeira, que em tudo quer predominar”131.

Apesar de se manter até ao presente no mesmo local, em 1911, pela análise da memória 
descritiva do Projeto e Orçamento para construção de um cemitério na freguesia da Feteira, 
datado de 26 de julho, da autoria do condutor das Obra Públicas, Manuel Francisco da Silva 
Goulart, verificamos que se defendia que o cemitério devia ser removido do local onde tinha sido 
inicialmente construído “para satisfazer a uma necessidade que há muito se fazia sentir naquela 
freguesia”. Ou seja, a Junta de Paróquia pretendia construir um novo cemitério que seria dotado 
de capela e de ossário e com uma capacidade para 336 covatos:

“O local escolhido – não se refere onde - oferece todas as condições exigidas pela lei 
conforme o reconheceram as autoridades competentes, como consta do respetivo auto 
que se acha em poder da Junta. / Como se vê pela planta do terreno a expropriar, este 
fica a 140 metros da casa de habitação mais próxima, isto é, a distância mínima que a lei 
marca, e a 153,50 metros da estrada nacional n.º 17, sendo necessário fazer uma avenida 
que conduza ao cemitério”132.

Apesar da falta das fontes, sobretudo de atas da junta de paróquia, podemos dizer que esta 
obra não teve continuidade certamente por falta de verbas, apesar de num ofício, de 29 de abril 
de 1911, enviado ao governador civil, o administrador do concelho da Horta, João Pereira Ga-
briel, referir que, em sua opinião, a melhor aplicação dos bens da irmandade de Nossa Senhora 

130 Idem, Administração do Concelho da Horta, Mapa demonstrativo dos cemitérios do concelho da Horta conforme circular n.º 113 de 17 de outubro 
de 1883, do Governo civil do distrito da Horta, Horta, 29 de fevereiro de 1884, O Administrador do Concelho, Gabriel Samora Moniz. 

131 “FREGUESIAS RURAIS”, O Faialense, 1889, maio 30 (49), pp. 2-3.
132 ADOPH, Obras Públicas do distrito da Horta, Projeto e Orçamento para construção de um cemitério na freguesia da Feteira Horta, 26 de julho de 

1911.
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do Rosário seria “auxiliar com eles a Junta de Paróquia daquela freguesia na aquisição do Novo 
cemitério”133.

 Volvidos vários anos – 1928 e 1929 – o assunto seria recuperado pelo jornal A Democra-
cia134, ou seja, o jornal dava grande atenção nas suas colunas “à momentosa questão que se vem 
agitando na freguesia da Feteira”. A pena do articulista não poupava quem havia mandado encerrar 
por ordem superior o velho cemitério, sem antes se iniciarem os trabalhos “para a construção 
do novo cemitério, que a Junta de freguesia está no louvável propósito de mandar construir”.

Atente-se que esta situação trazia alarmada a população da freguesia pela simples razão 
de que se via na contingência de vir a enterrar os seus mortos no cemitério da cidade, o que 
implicava realizar um percurso de alguns quilómetros, o que, na verdade constituía um grave 
embaraço “à imponência e compostura característica dos cortejos fúnebres”.

Por isso, face a esta situação, seria entregue ao governador do distrito uma Representação 
assinada por grande número de paroquianos da Feteira. Nesta lamentavam, por um lado, a 
demora em resolver tão delicado assunto e da falta de “providências imediatas, no sentido de 
serem novamente autorizados os enterramentos no antigo cemitério, até que o novo esteja em 
condições de funcionar”, por outro.

Neste contexto, apesar de se salientar que as autoridades haviam ordenado o levantamento 
dos muros no antigo cemitério, para continuar a ser utilizado, até à nova construção e de relevar o 
empenho da respetiva Junta no sentido de dar solução rápida e satisfatória às legítimas aspirações 
do povo da Feteira, não se deixava o articulista, nestas circunstâncias, baseando-se em documen-
tação que lhe foi assegurada pelo presidente da Junta de Freguesia da Feteira, de escrever que 
podia “assegurar à população da Feteira que a construção do novo cemitério não se fará demorar”.

Naturalmente, que esta situação se ficaria por aqui, uma vez que os melhores propósitos da 
Junta e dos feteirenses em torno da construção do novo cemitério, com capacidade suficiente 
para o movimento obituário da freguesia, não tiveram continuidade.

Quatro anos depois, a Junta de Freguesia entendia que o cemitério da freguesia se encontrava 
condenado são só do ponto de vista sanitário como por já ter sido invadido pelas águas do mar, 
aquando de alguns temporais. Esta situação levou a que a referida Junta procurasse um terreno 
para a construção de um novo cemitério que não oferecesse tanto perigo como se situasse num 
lugar mais acessível à freguesia. Encontrado o local no lugar dos Quinhões, decidiu avançar com 
um projeto e respetivo orçamento para a reconstrução do mesmo. Previa-se a construção de uma 
pequena estrada de acesso, de um muro de vedação de dois metros e meio de altura e a respetiva 
Capela. O total de área compreendia os 1 900 metros quadrados, sendo 1 526 para sepulturas e 
410 destinados a jardim e à construção da capela. Previa-se que o número de sepulturas atingisse 
as 930, medindo cada uma 1,82 m x 0.60 m. A obra do cemitério estava orçamentada em 131 
contos135.

133 Numa altura em que a mesma passava por dificuldades. Em 1917, por determinação superior, os seus bens seriam entregues à Comissão Distrital de 
Assistência, Veja-se Irmandades.

134 “Cemitério da Feteira”, A Democracia, 1929, janeiro 9 (2 603), p. 1. “Há dias foram em visita de inspeção ao cemitério paroquial da Feteira algumas 
entidades oficiais que assentaram em se proceder à restauração dos muros que se acham desmoronados, e que dão lugar a animais entrarem naquele 
recinto sagrado. / Sabemos que se projeta passar o cemitério daquela freguesia, para um terreno propriedade daquela paróquia, e que fica situado 
num lugar mais próprio do que o atual”, “Cemitério da Feteira”, Ibidem, 1928, fevereiro 18 (4 419), p. 1.

135 BPARJJG, Governo Civil do distrito da Horta, Processo de construção do novo Cemitério da Feteira, 1933.



134

Todavia, levantava-se um problema: o terreno onde se devia construir o novo cemitério teria 
de ser expropriado, uma vez que “os respetivos proprietários não o querem ceder amigavelmente”. 
A razão era muito simples: estava-se perante terrenos bons para culturas. Perante esta situação, 
a Junta resolveu arbitrar-lhes o preço de 3$10 escudos por cada metro quadrado. 

Efetivamente, a Junta da Freguesia não dispondo da verba necessária, devido à sua precária 
situação financeira, decidiu recorrer ao Governo da Ditadura solicitando a sua comparticipação, 
de acordo com o – rubrica Melhoramentos Rurais. 

Apesar de tanto a Junta Urbana de Higiene e a Câmara Municipal da Horta considerarem o 
cemitério existente como impróprio, e o local escolhido pala Junta de Freguesia reunir as con-
dições higiénicas e legais, e de parecer favorável remetido ao governador civil, o projeto não 
chegou a avançar por não reunir as condições previstas nas Instruções de 1863 do Conselho de 
Saúde Pública, sobre a construção de cemitérios, alíneas a), b), g) e h)136.

 Volvidos cerca de 19 anos, mais concretamente em 1952, também o cemitério da Feteira 
voltaria a ser notícia na sequência do temporal de 28 de fevereiro do mesmo ano, como se refe-
re. Embora as notícias sejam parcas, sabemos que um dos muros foi danificado pelas vagas do 
mar, chegando mesmo a entrar no seu interior, como se pode ver nas gravuras 87 e 88, e que o 
prejuízo foi avaliado em 4 500$00 escudos pelo serviço de Obras Públicas do distrito137.

A análise das atas da junta de paróquia, a partir da década de 60 do século passado, demons-
tram uma diversidade de arranjos tanto no adro da igreja como no cemitério: desde pequenas 
reparações a intervenções de maior profundidade, a saber:

- obra de beneficiação dos muros do cemitério [1960]138. Para o efeito, a Junta Geral 
comparticipou com três mil escudos para reboco do mesmo139. A obra deve ter terminado nos 

136 Alíneas a) À conveniência de que os cemitérios fiquem distantes das estradas públicas e de quaisquer outros sítios muito frequentados; b) À tendência 
que mostrem as povoações de aumentar em determinadas direções para se ampliar, nestes casos, a distância do cemitério; g) Que o subsolo seja fácil 
de romper, sendo preferível p saibroso, com espessura suficiente para que as sepulturas possam ter pelo menos dois metros de profundidade, sem 
encontra rocha e água; h) Que a água das fontes, poços ou regatos empregada pela povoação não atravesse nem passe próximo do cemitério nem 
dele proceda. 

137 AOPDH, Obras Públicas do distrito da Horta, Avaliação dos prejuízos causados pelo temporal de 28 de fevereiro na E. N. N.º 1 -1.ª, entre os qui-
lómetros 1 800 e 6 000 (Horta-Feteira): Pasteleiro, Lajinha e Feteira.

138 AJJF, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1950-1963: “Ata da sessão ordinária de 7 de agosto de 1960”, fl. 37 v. A Junta aprova o início 
da obra, ficando o tesoureiro, Manuel Vieira, encarregado de contratar mestres e operários para ser iniciada no mais curto espaço de tempo.

139 Idem, “Ata da sessão ordinária de 1 de janeiro de 1961”, fl. 39-39 v.

Gravura 87: Derrube do muro do Cemitério Gravura 88: No interior do cemitério
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fins de abril ou inícios de maio, apesar de ter estado algum tempo paralisada por falta de ver-
ba140. O seu total ascendeu aos 3 118$00 escudos141. A sua conclusão, levaria o presidente da 
Junta, António Duarte Luís, a afirmar que as obras de reboco dos muros do cemitério “em muito  
valorizaram a freguesia”142. 

- construção do ossário do cemitério [1962]143. Na ata de 7 de outubro de 1962, o pre-
sidente da Junta, António Duarte Luís “disse já ter procedido em parte ao estudo sobre a 
construção do ossário”. Na reunião de novembro, adiantava que numa estimativa da Junta de 
Freguesia o custo total da obra rondaria os oito mil escudos. Face a este valor, era de opinião 
que a única hipótese que a Junta tinha em poder concretizar a sua construção seria solicitar à 
Junta Geral do distrito Autónomo da Horta uma comparticipação para “fazer face aos encar-
gos inerentes a este melhoramento na freguesia”, uma vez que só por si não podia comportar 
tal despesa144. Na mesma ata pode ler-se: “Ficou o Senhor Presidente encarregado de fazer o 
pedido”. Volvidos cerca de dois meses, mais concretamente pela leitura da ata de 6 de janeiro 
de 1963, verificamos que foi lido um ofício remetido pela Junta Geral em que se comunica-
va “a concessão de uma comparticipação de 4 mil escudos para a construção do ossário de  
cemitério”145.

No entanto, a decisão do início das obras só foi tomada na sessão da Junta de 5 de maio 
do mesmo ano, “visto haver disponibilidade de mão de obra durante o mês em curso”. Somos 
informados que esta seria paga com as receitas da Junta, enquanto os materiais necessários  
seriam comprados a crédito146.

Mais ainda, é necessário referir, por um lado, que a comparticipação da Junta Geral só 
seria paga depois da conclusão da obra e que o atraso de cerca de quatro meses, de acordo com 
a ata de 6 de janeiro, resultou do facto de se ter “deliberado” aguardar mais algum tempo para 
o início da obra, por outro.

Com toda a certeza, a construção iniciou-se no mês de maio, uma vez que na ata de 2 de 
junho se releva “o bom andamento da obra”. Ao mesmo tempo que se alude que a mesma se 
encontrava a cargo do tesoureiro, Manuel Vieira, justificando-se essa responsabilidade pelo facto 
de residir na parte central da freguesia, e assim poder acompanhar não só de perto os trabalhos 
como tomar qualquer resolução urgente “para o seu bom andamento”147. A obra em agosto seria 
interrompida devido “aos mestres terem outros compromissos”148. Mas devem ter sido logo ini-
ciadas, uma vez que pela ata de 1 de setembro se refere que a obra já estava concluída149. Deste 
modo, seria necessário remeter à Junta Geral a documentação necessária para a que Junta de 
Freguesia pudesse receber a comparticipação atribuída150.

140 AJJF, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas: “Ata da sessão ordinária de 7 de maio de 1961”, fl. 40 v.
141 Idem, “Ata da sessão ordinária de 3 de setembro de 1961”, fls. 42-42 v.
142 Idem, “Ata da sessão ordinária de sete de maio de 1961”, fl. 40 v.
143 Idem, “Ata da sessão ordinária de 7 de outubro de 1962”, fl. 46.
144 Idem, “Ata da sessão ordinária de 4 de novembro de 1962”, fls. 46-46 v.
145 Idem, “Ata da sessão ordinária de 6 de janeiro de 1963”, fl. 47.
146 Idem, “Ata da sessão ordinária de 5 de maio de 1963”, fl. 48.
147 Idem, “Ata da sessão ordinária de 2 de junho de 1963”, fl. 48 v. Na ata de 7 de julho, o presidente da Junta congratula-se com o bom andamento das 

obras do ossário em construção”, fl. 49.
148 Idem, “Ata da sessão ordinária de 4 de agosto de 1963”, fls. 49-49 v.
149 Idem, “Ata da sessão ordinária de 1 de setembro de 1963”, fl. 49 v.
150 Idem, “Ata da sessão ordinária de 6 de outubro de 1963”, fl. 50.
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- construção de capela para o cemitério [1963]. Em 1963, na sessão ordinária de 4 de 
agosto, o presidente da Junta de Freguesia deu a conhecer aos outros dois membros da Junta – 
Manuel Vieira, tesoureiro, e José Inácio Cordeiro Júnior, secretário – que encarregara o técnico 
Rogério Feijó de elaborar o projeto respetivo151. Este seria presente na sessão de 1 de setembro 
do mesmo ano, mas que acabaria por não ser aprovado, em virtude de o mesmo na escala em 
que foi desenhado ser irrealizável, tendo em conta as disponibilidades financeiras da Junta. No 
entanto, foi deliberado que a mesma devia ser construída, prevalecendo, no entanto, “a ideia de 
projeto, mas um pouco mais pequena”. Mais ainda, foi deliberado dar início à sua construção152. 
Sobre esta não encontrámos nada.

A concluir, registamos que, em 1968, em referência à circular de 24 de julho da Direção-
Geral da Administração Política e Civil do Ministério do Interior, a Junta deliberou “estabe-
lecer um pequeno talhão no cemitério paroquial destinado à inumação dos restos mortais dos 
militares desta freguesia falecidos nas nossas províncias ultramarinas em defesa da integridade 
nacional”153; e em 1972, seria estabelecido um novo horário de encerramento do cemitério – às 
16h30 entre 1 de outubro e 28/29 de fevereiro; e às 19 horas entre 1 de março e 30 de setembro – 
e que tanto cruzes como ornamentações do cemitério ficariam a cargo das famílias ou de pessoas  
individuais.

vigários e Curas da paróquia da feteira

Pedro Camelo de Sampaio, 1590.
Vigário Brás Neto, 1645.
Vigário – José Furtado de Vasconcelos, 1720-1748.
Cura Manuel Silveira de Carvalho Vargas, 1720.
Cura António Fernandes de Amares, 1721.
Cura Agostinho Pereira de Lacerda, 1725.
Cura José Silveira de Bettencourt. 1732-1745.
Cura Francisco ? de Oliveira, 1745. Vigário, a partir de agosto de 1748.
Cura António Pereira de Oliveira, 1748.
Vigário Manuel Fernandes de Vale, 1750-1781.
Cura Mateus Furtado, 1753.
Cura António Pereira, 1755.
Cura Diogo Street Freitas, 1761.
Cura António de sousa Rosa, 1779.
Cura João Garcia da Rosa, 1794-1800. Vigário, 1800-1826.
Cura António Inácio de Gouveia, 1800.
151 AJJF, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas: “Ata da sessão ordinária de 4 de agosto de 1963”, fls. 49-49 v.
152 Idem, “Ata da sessão ordinária de 1 de setembro de 1963”, fls. 49-50.
153 AJFF, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1963-1974, fl. 26: “Ata de 20 de outubro de 1968”. Em setembro de 1969, seria aprovado o 

regulamento do cemitério paroquial, que entrou em vigor no dia 7 de mesmo mês. Estão no cemitério da Feteira os restos mortais de Manuel Silveira 
Pires, 1.º cabo atirador, falecido em 10 de março de 1966, na Guiné.
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Cura Jacinto Inácio do Amaral, 1806.
Cura Domingos Gutierres Braca?, 1811.
Cura José Duarte da Silveira, 1811-1828. Vice vigário, 1828. Passou novamente a Cura, 

1834-1839.
Vigário António Silveira Fernandes. 1827.
Cura Inácio da Silva Bettencourt, 1831.
Vigário António José da Rosa Álvares, 1834-1864. Presbítero, 1860-1861.
Cura João António da Costa, 1834-1844.
Cura António Francisco de Faria, 1840.
Cura António Silveira Bettencourt, 1845.
Presbítero Francisco Xavier 1861-1862. Cura, 1862 e 1880. Vice vigário, 1865.
Vigário António Luciano de Vargas Dias, 1865-1874.
Vice vigário António de Oliveira Morais, 1874-1876.
Vigário Francisco Pires de Matos, 1875-1885.
Cura Amaro Coelho do Nascimento, 1885.
Vice vigário José Maria Martins, 1885.
Vigário António Leal Goulart da Costa, 1886-1891.
Cura José Silveira Goulart 1887-1892. Vice vigário, 1892-1901.
Cura Francisco Silveira de Ávila, 1893-1900.
Vigário Manuel Álvaro de Bettencourt, 1893.
Mateus António Álvares, 1898.
Vigário Manuel Moniz de Madruga, 1899-1940.
Cura António Inácio da Silveira, 1905.
Cura Francisco Pereira Rodrigues, 1907-1926.
Vigário ecónomo Manuel Silveira Pereira, 1941-1955.
António Augusto Cardoso, 1955-1998.

Gravura 89: Manuel Madruga Gravura 90: Manuel Pereira Gravura 91: António Cardoso
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Manuel Francisco Escobar, 1998.
Francisco Xavier da Silva Bettencourt, 1998-2002.
Marco Luciano da Rosa Carvalho, 2002-2003.
Juan Carlos Pérez Ibáñez, 2002-2004.
Luís Manuel Rodrigues Garcia Dutra, 2004-2008.
Tomás Afonso Dias de Brito, 2008-2011.
Monsenhor Pedro Armz, (?)-2012.
Paulo Fernando Furtado da Silva, 2012…

Gravura 96: 2012- Receção ao atual pároco da paróquia do Divino Espírito Santo da Feteira, Paulo Silva

Gravura 92: Francisco Xavier

Gravura 93: Marco Luciano Gravura 94: Luís Dutra Gravura 95: Paulo Silva
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5. Espaço Cultural E rECrEativo

5.1. um dEsafio: a iNstruçÃo

A instrução foi assunto de grande preocupação, tanto de monárquicos como de republicanos, 
porque se entendia que a formação não só era a melhor defesa do cidadão como era a prioridade, 
a forma do País subverter o seu subdesenvolvimento. 

Assim, ao longo de toda a segunda metade do século XIX, é notório a necessidade de melhorar 
a instrução das comunidades dotando-as assim com as escolas – tanto femininas como masculinas 
–, com a finalidade de tornar os cidadãos mais instruídos, capazes de conhecer os seus direitos 
e deveres, permitindo-lhes o acesso ao exercício da cidadania, contribuindo assim, tanto para a 
defesa do Liberalismo como para o desenvolvimento de um País, que consideravam atrasado. 
Ou seja, acreditava-se que aquela podia contribuir para o desenvolvimento de atividades como 
a agricultura e as indústrias, principalmente numa terra em que a primeira continuava rotineira 
e as segundas desaproveitadas1. Repare-se, a propósito, o que escrevia o faialense António La-
cerda Bulcão: “Todas as outras coisas são incertas, caducas, mudáveis, a instrução é de raízes 
tão firmes, que com nenhuma violência se pode arrancar”2. 

Por conseguinte, também na ilha do Faial, este desejo de “derramar a mãos largas por todas 
as classes”3, seria motivo de um  amplo debate à sua volta entendida como ideal de cultura, de 
civilização e de regeneração da sociedade, com a publicação de inúmeros textos na imprensa 
local, que até lhe dedicaria um jornal o semanário A Escola (1882). Mas tornou-se também 
numa preocupação das autoridades distritais e concelhias e das associações laicas e religiosas4. 

Tal permite acreditar que também se entendia a escola como um elemento de progresso 
local. Mas esse benefício só seria efetivo quando houvesse em cada freguesia uma escola para 
ambos os sexos. Caso não acontecesse, não se tinha quaisquer dúvidas em afirmar que nada 
“pode dizer-se feito”5.

Deste modo, quando se analisam os documentos referentes aos pedidos de criação de escolas 
ou de “cadeiras de instrução primária”6, somos a deduzir que decorrem de iniciativas várias que 

    1 Já em 1831 se reconhecia, em representação enviada, pela Câmara da Horta, à rainha, que a abertura de escolas de primeiras letras não só 
visava a ilustração dos habitantes como contribuiria para a prosperidade da ilha, através do desenvolvimento da agricultura, indústria e co-
mércio, cf. Arquivo do Museu da Horta, Rascunho duma exposição importante enviada à rainha D. Maria II, de 24 de Dezembro de 1831, 
fl. 1.

    2 Cf. António Lacerda Bulcão, ”A Instrução”, O Açoriano, 1893, agosto 13 (8), p. 1.
    3 Cf. “Instrução Pública na Horta”, O Faialense, 1858, outubro 17 (12), p. 89.
    4 Durante a investigação, encontrámos, sobre o assunto, o jornal Correio da Horta, 1869-1870, que tinha como redator João José da Graça, e que se 

intitulava: “Periódico de instrução popular”; e a Revista Açórica, 1873, folheto dedicado à instrução popular.   
    5 ANTT, Ministério do Reino, Relatório do Comissário dos Estudos do Distrito da Horta, 1872-1873, maço 3 847, folhas não numeradas [fnn.].
    6 Para que nos apercebamos do interesse histórico das petições para a criação de “alguma cadeira de instrução primária” e do desejo dos governos  

em as satisfazer, seria necessário que tanto a Câmara como as Juntas de Paróquia fizessem acompanhar a sua representação de um conjunto de  
requisitos considerados obrigatórios, como se determinava na portaria de 17 de outubro de 1859, da Direção-Geral de Instrução Pública: “População, 
o mais aproximada possível da freguesia onde se há de exigir a cadeira. / Número de meninas até 14 anos existentes na freguesia. / Distância a que 
se acha o lugar mais próximo onde há escola primária. / Estado dos caminhos que conduzam à escola mais próxima, e facilidade ou dificuldade 
de trânsito no inverno. / Freguesias que, em todo ou em parte, poderão aproveitar a escola que se pede, e o número de habitantes ou de fogos, de 
parte delas, a que possivelmente se poderá estender o benefício de instrução. / Casa, alfais própria para a escola, ou subsídio para a sua manutenção 
oferecido pelas Câmaras ou Juntas de Paróquia”.
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manifestavam esse desejo: Governo Civil, Câmara Municipal, Juntas de Paróquia, irmandades7, 
instituições culturais e empreendimentos individuais.

Por tudo o exposto, verificamos que Junta de Paróquia de Feteira, em 1859, num ofício 
remetido ao governador civil [António José Vieira Santa Rita], depois de reconhecer a impor-
tância da instrução, como a “primeira necessidade” da sociedade, como o futuro da liberdade 
e da civilização e de chamar “atrasado o povo que ignora os conhecimentos que constituem o 
primeiro ramo ou grau da instrução pública”, pedia o seu empenho para que a freguesia, devido 
a ser muito populosa, voltasse a dispor de “uma cadeira de instrução primária, cuja necessidade 
é por todos bem reconhecida”. Logo se adiantava, que a expensas de Junta já funcionara na fre-
guesia, durante oito meses, uma escola frequentada por quarenta alunos, mas que acabou porque 
a Junta não podia sustentá-la em virtude do “seu estado de finanças”8.

Nestas circunstâncias, aceitando o que aconteceu na freguesia da Feteira em 1859, pode-se 
concluir que mesmo quando são as Juntas de Paróquia a se aventurar na criação e funcionamento 
de escolas, desde logo se confrontam com a incapacidade de manter a sua iniciativa “em virtude 
do seu estado de finanças”, como se refere no ofício que vimos citando.

Efetivamente, esta iniciativa da Junta de Paróquia local é compreensível se tivermos em 
atenção o que se escreve no relatório do governador civil, de 1858, quando este destaca que o 
pedido de criação de uma escola para o sexo masculino na freguesia não passava de uma repeti-
ção já feita em anteriores relatórios e nas consultas da Junta Geral, numa altura em que a própria 
Junta se dispunha a assumir tanto o pagamento da renda da casa como a compra dos “utensílios”9.

Volvidos cerca de 52 anos, em 1911, já em plena república, verificamos que a iniciativa de 
criação de uma escola, no caso mista no lugar da Grota, caberia a Manuel Faria Pereira, faialense 
natural da Feteira, como se pode ler num ofício dirigido pelo governador civil [Augusto Goulart 
de Medeiros] ao Diretor Geral de Instrução Pública:

  “O cidadão Manuel Faria Pereira, filho desta ilha do Faial que no Brasil granjeou meios 
de fortuna, tendo vindo agora visitar a sua pátria, e sabendo que se trata de criar uma es-
cola primária mista no lugar das Grotas, freguesia da Feteira, lugar populoso, e que conta  

    7 “A Irmandade compromete-se, segundo as suas possibilidades, e se for preciso, a subsidiar o ensino primário na sua paróquia, conforme a autorização 
do Governo Civil”, cf. BPARJJG, Governo Civil do distrito da Horta, Registo dos Estatutos das diferentes Corporações, 1883-1893: Art.º 28.º dos 
Estatutos da Irmandade da Coroa do Espírito Santo da Freguesia de Pedro Miguel, fl. 113.

    8 “Ofício da Junta de Paróquia da Feteira ao governador civil [António José Santa Rita], de 30 de junho de 1859”, O Faialense, 1859, Julho 17 (51), 
p.397. Assinam o documento O padre Manuel Bernardo da Silveira; o padre Francisco Xavier de Macedo, Francisco António de Castro, José Fran-
cisco de Castro, José Silveira Correia, João Silveira Duarte, José Inácio de Sousa, Manuel Pereira Pinheiro Jr. e Manuel Pereira Pinheiro Sénior: 
Sendo esta freguesia [da Feteira] muito populosa e desejando os seus habitantes dar a seus filhos a instrução, que em todos os países civilizados 
Governo e governados reconhecem de primeira necessidade, apontando-se hoje como atrasado o povo que ignora os conhecimentos que constituem 
o primeiro ramo ou grau da instrução pública, vimos nós abaixo-assinados representado os votos do povo desta freguesia, pedir a V. Exa. haja de 
se empenhar pela criação de uma cadeira de instrução primária, cuja necessidade é por todos bem reconhecida, e basta dizer-se que a instâncias da 
Junta de Paróquia já funcionou nesta freguesia uma escola durante oito meses, sendo frequentada por mais de quarenta alunos, que acabou porque 
a Junta não podia sustentá-la em virtude do seu estado de finanças. Existe já a mobília mandada fazer pela Junta para a escola interina e quando 
não possa obter a casa do Castelo, pertencente ao Ministério da Guerra, com catorze mil e quatrocentos réis se arrenda a casa onde esteve a escola 
paga pela Junta. /São pois estas considerações que nos incitam a apresentara a V. Exa. [] os nossos votos, convencidos também do interesse que V. 
Exa. toma pelo desenvolvimento da instrução do distrito, sendo quem lhe deu o primeiro impulso, e agora mesmo lhe dá toda a extensão possível”. 
Geralmente, o pedido era dirigido ao Ministério do Reino que, por sua vez, mandava os governadores civis procederem em conformidade com as 
suas determinações.

    9 Cf. “Governo Civil da Horta [Relatório de 1858]”, O Faialense, 1860, Julho 15 (50), p. 1. De acordo com o relatório, o mesmo se passava com as 
Juntas de Paróquia das freguesias do Capelo e dos Cedros.
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mais de 60 crianças em idade escolar, sendo, como é, um ardente apologista da ins-
trução popular trata imediatamente de auxiliar de um modo eficaz aquela ideia, e 
assim o fez adquirindo e oferecendo todo o mobiliário, material didático e livros ne-
cessários para a escola, e comprometendo-se a pagar a renda da casa escolhida, e o 
vencimento a uma professora habilitada até 31 de dezembro próximo, de forma que 
a escola pudesse ser desde já aberta, e pudessem as crianças começar já a gozar os 
seus benefícios na princípio deste ano letivo. / Efetivamente abriu-se a escola no dia 
15 do corrente, com a minha assistência e do inspetor escolar, e um grande concurso 
de povo e crianças às quais o benemérito Faria Pereira ofereceu um delicado lanche. / 
Factos desta ordem não podem ficar no esquecimento, e por isso venho trazer este ao 
conhecimento de V. Exa., a fim de que o prestante cidadão Manuel Faria Pereira, pos-
sa ser devidamente galardoado com os louvores que merece e que é de toda a justiça  
tributarem-se-lhe” 10.

Esta iniciativa não passou despercebida ao diário hortense O Telégrafo que na sua edição 
de 17 de outubro, deixou uma desenvolvida “reportagem”

“Festa Escolar
Pelas 12 horas de domingo passado [15] a convite de Manuel Faria Pereira, compareceram 
no sítio das Grotas, Feteira, muitas damas e cavalheiros entre os quais se encontravam os 
Srs. Governador civil, comandante da Açor e inspetor escolar. / Esta reunião teve por fim 
a entrega da mobília e demais aparelhos de ensino, oferta feita por aquele benemérito, 
que conhecendo o quanto em países estranhos lutam os nossos emigrantes analfabetos, 
contra os de outros países que só depois de receberem a instrução primária, se lançam à 
aventura da migração, desde muito premeditara contribuir, tanto quanto em suas forças 
coubesse. Para o desenvolvimento da 1.ª instrução na sua terra natal. / O Sr. Faria conheceu 
de perto quanto os nossos emigrantes lutam nos países estrangeiros para conquistarem 
um lugar fácil, relativamente fácil a outros filhos de outras nações. Esta dificuldade vem 
de facto de saírem da sua terra em perfeito estado de analfabetismo. Nestas condições, 
a sua experiência e o seu bom senso levaram-no à propaganda da instrução. E a melhor 
propaganda fortifica-se nos atos. / A abertura de uma escola primária é um ato, mas um 
ato de elevado alcance social e de grande interesse público. / Para os analfabetos é uma 
obra de caridade, mas desta caridade superior, elevada, de divino socialismo. / Assim todos 
procedessem como o Sr. Faria, e em pouco tempo as trevas que entravam o progresso da 
nossa terra seriam dissipadas pelas luminosidades da instrução. / Quanto dinheiro não nos 
tem vindo do Brasil e da América para aí se perder em festas de um dia, em oferendas 
sem utilidade, em coisas muitas vezes ridículas e sempre estéreis! / Por isso, o exemplo 
do Sr. Faria é digno de seguir porque é um grande exemplo de amor pela terra que lhe 

  10 BPARJJG, Governo Civil do distrito da Horta, “Ofício n.º 41, de 18 de outubro de 1911 remetido pelo governador civil ao Diretor Geral de Instrução 
Pública”. 
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foi berço e de estímulo pelo seu progresso no ponto em que ele melhor se desperta e 
mantém, ou seja, na escola primária.
O que se passou. / Seria, 12 ½ do dia quando o Sr. Governador civil a convite do Sr. Faria, 
abriu a sessão usando da palavra perante um avultado número de crianças e pessoas de 
todas as classes sociais que ali se encontravam, enalteceu o Sr. Manuel de Faria pelo seu 
importante auxílio para a criação de uma escola naquele sítio. / Em seguida o Sr. Faria, 
bastante comovido, agradeceu as palavras de S. Ex.ª e leu um discurso, expressando o 
seu sentir e mostrando as vantagens da instrução. / O edifício achava-se embandeirado 
e ornamentado com flores. / A sala é bastante espaçosa comporta 22 carteiras e bancos. 
/ Despois daquele ato falaram ao povo os Srs. Comandante da Açor e inspetor escolar, 
tratando de assuntos gerais, pelo que foram muito aplaudidos. / Seguiu-se um cortejo em 
que se incorporaram as crianças convidadas e União Musical, o qual se dirigiu à casa do 
Sr. Faria, onde foi servido um lanche e distribuídas esmolas de pão e carne aos pequeni-
nos. / Por esta ocasião o Sr. Governador civil usou novamente da palavra e proferiu um 
belo discurso, sendo muitíssimo aplaudido. / Foi uma festa bastante simpática, retirando 
todos muito satisfeitos.

*
Até ontem foram matriculados 73 alunos de ambos os sexos, desempenhando interina-
mente as funções de professora a Sr.ª D. Luísa Furtado. / A oferta do Sr. Faria foi de 22 
carteiras e bancos, dois quadros pretos, mesa e estrado, coleções de pesos e medidas, 
mapas, relógio, barómetro, termómetro, esfera armilar, bússola, lavatório, biblioteca com 
58 obras escolares e científicas e muitos outros objetos. / Também enquanto o Governo 
não criar aquela escola é ele que ocorrerá às necessárias despesas”11.

Este empreendimento de Manuel Faria permite-nos afirmar que não houve nos Aço-
res, localidade, grande ou pequena, que tendo emigrantes no Brasil não viesse a beneficiar 
da generosidade destes, num gigantesco conjunto de oferendas, de realizações e de obras  
meritórias.

Por outro lado, muitas vezes este esforço educativo tornou-se inglório. Ou seja, a análise dos 
documentos permite perceber que este empenho não era acompanhado pela construção de casas 
da escola dotadas com os necessários utensílios12, uma vez que a regra era ou funcionarem em 
casas particulares arrendadas pela Fazenda Pública, que servissem de habitação do professor13 e 
de escola, ou em instalações das igrejas paroquiais, desde que se apresentassem como espaços 
  11 O Telégrafo, 1911, outubro 17 (5 385), p. 2. Sobre o assunto, veja-se “Escola Nova [As Festas Escolares de encerramento do ano letivo. Na freguesia 

da Feteira], Correio da Horta, 1935, julho 2 (990), p. 1; Um Assistente, “Na Feteira”, O Telégrafo, 1940, dezembro 12 (12 388), p. 1.
  12 “Dos livros e mapas que, a instâncias do senador Machado Serpa, lhes foram cedidos pelos arquivos dos ministérios de Instrução e do Fomento, para 

início ou aumento de bibliotecas populares ou escolares do distrito, fez aquele a seguinte distribuição: Faial: escolas da Feteira, Capelo, Ribeirinha, 
Cedros, Conceição e 2.ª secção da Associação de Fraternidade Militar no quartel do Carmo”, “Noticiário”, O Telégrafo, 1914, dezembro 17 (6 211), 
p. 3. Sobre o assunto, veja-se “Câmara Municipal”, Ibidem, 1914, dezembro 15 (6 209), p. 2.

  13 Em carta da professora pública de instrução primária da Feteira, Adélia Etelvina de Andrade, à Junta Geral a mesma diz: “Que tendo a Junta decidido, 
na sua sessão de maio último, que a Junta da Paróquia da Feteira desse à professora 20$000 réis anuais para renda de casa em que reside e ensina. 
Todavia a Junta de Paróquia desobedecendo aquela determinação só lhe deu 18$000 réis, recusando dar-lhe os 20$000 réis como lhe foi ordenado. 
Pede a suplicante que a Junta Geral atue junto daquela, para que o valor arbitrado possa ser pago. Feteira, 11 de janeiro de 1886”. Na sua sessão de 
3 de fevereiro de 1886, Junta Geral autorizou que fosse concedida à Junta de Paróquia da Feteira, a verba em falta, para a mesma cumprir com o 
estipulado.
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saudáveis, bem iluminados e bem ventilados, o que nem sempre acontecia, como nos elucida 
Manuel Garcia Monteiro:

“Tem-se tratado de melhorar a instrução primária e uma das coisas de que se faz pouco 
caso, entre nós, é de estabelecer as escolas em casas saudáveis, com espaço bastante, 
bem iluminadas e sobretudo bem ventiladas. Nós não nos referimos a todas as nossas 
escolas. Há algumas que estão em condições de não atrofiar o organismo das crianças 
e fazer-lhes ter horror à aula como a uma prisão; mas há outras também onde se sufoca 
por falta de ar e onde se sente uma grande tristeza por falta de luz”14.

Em suma, esta falta de edifício próprio levou a que, por vezes, se confundisse a casa da 
escola “com outros lugares da sociedade”15, 

Na freguesia da Feteira, as casas arrendadas16 para servirem de escola eram, na sua maioria, 
impróprias e em estado precário, e sem o material necessário ao bom funcionamento das aulas, 
daí serem frequentes os autos de vistoria às casas onde estavam estabelecidas, como o de 29 
de março de 1890 à casa n.º 40 da Rua da Lajinha, onde funcionava a escola do sexo feminino. 
Depois da vistoria levada a cabo pelo subinspetor escolar do distrito José Augusto dos Santos, 
pelo Dr. António Emílio Severino de Avelar, facultativo do partido da Câmara Municipal, e pelo 
vigário da paróquia António Leal Goulart da Costa, estes reconheceram que a mesma por ser 
ampla e central reunia as condições higiénicas e pedagógicas para “nela continuar a funcionar 
a dita escola”; e o de 17 de outubro de 1900 à casa de Sebastião de Arruda Júnior, rua da Igreja 
para instalação da escola masculina:

“Auto de vistoria. Aos 17 dias de outubro de 1900, na freguesia da Feteira, e casa de Se-
bastião de Arruda Júnior, rua da Igreja da dita freguesia, foram presentes o administrador 
substituto do concelho Vitoriano da Rosa Martins, o facultativo municipal conselheiro 
doutor António Emílio Severino de Avelar, e o comissário interino da instrução primária, 
José Maria da Rosa, a fim de se verificar, por vistoria, a capacidade da mesma casa, para 
o exercício da escola elementar, do sexo masculino da referida freguesia, verificando 
que a sala destinada à escola mede seis metros de comprimento, e três metros e setenta 
e um centímetros de largura, tendo quatro metros de altura, tendo uma porta de entrada, 
e três janelas, ficando e lugar central e salubre, e reunindo as condições indispensáveis 
para o exercício da escola a que se destina. Horta, 20 de novembro de 1900. O secretário 
da administração do concelho: Manuel Joaquim Dias”17.

  14 Cf. Manuel Garcia Monteiro, “A higiene nas nossas escolas”, O Açoriano, 1883, outubro 28 (8), p. 1.
  15 Cf. Relatórios Sobre o Estado da Administração Pública nos Distritos Administrativos do Continente do Reino e Ilhas Adjacentes em 1861, “Relatório 

do Governador Civil do Distrito Administrativo da Horta”, Lisboa, Imprensa Nacional, 1863, p. 6.
  16 A Renda de Casas da Escola e de Habitação dos Professores era uma Despesa obrigatória das Juntas de Paróquia. Por exemplo, em 1888, as rendas 

de casas das escolas masculinas e femininas era de 40$000 e 20$000 réis respetivamente, BPARJJG, Junta de Paróquia da Feteira, Orçamento da 
Junta de Paróquia da Feteira para o ano civil de 1888 [Total: 610$009 réis].

  17 BPARJJG, Administração do Concelho da Horta, ” Ofício de 21 de novembro, ao presidente da Câmara Municipal da Horta, que acompanhava o 
Auto de Vistoria de 17 de outubro de 1990”.
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Esta realidade permite-nos concluir que o problema da casa da escola continuava,  
recorrendo-se ao “eterno” arrendamento que exigia constantes vistorias, ao mesmo tempo  
que significava que uma casa construída de raiz para servir de escola não existia.

A primeira escola criada na freguesia da Feteira foi a do sexo masculino pelo decreto 
de 25 de junho de 1861. Só dezassete anos depois, em 1878, pelo decreto de 9 de maio, seria  
estabelecida a escola feminina18.

A primeira Escola construída de raiz na freguesia da Feteira foi a da Rua da Portela,  
conhecida por Escola das Grotas19, antes funcionava neste lugar numa casa de pertença das 
senhoras Rosa (Lindinhas). O novo edifício, tipo Plano dos Centenários20, foi inaugurado no 
ano de 1963. No presente, funciona no mesmo uma valência da Casa do Povo.

É provável que o aumento de alunos, a urgência de acabar com o flagelo do analfabe-
tismo por parte do Governo e a necessidade de ampliar a rede escolar a outros lugares da  
freguesia expliquem a construção em 1972 da atual Escola Básica e Jardim de Infância na 
Travessa do Algar21, que veio substituir a Escola primária que funcionava nas instalações 
do antigo aquartelamento de Engenharia, e da Escola Básica do Farrobim. Tal como a das 
Grotas, esta obedeceu ao Plano dos Centenários e seria construída pelo Ministério das  
Obras Públicas/Direção Geral de Construções Escolares. Situada no Farrobim Sul22, integrava 
alunos dos Farrobins – Norte e Sul –, Almances e Ribeirinha, estas duas últimas localidades  
da freguesia de Castelo Branco. Atualmente é um edifício de pertença da Câmara Municipal  
da Horta, e funciona como sede do grupo Folclórico da Feteira.

Repare-se que na ilha do Faial se foram erguendo escolas, com uma arquitetura muito 
própria, ainda hoje visíveis nas suas freguesias, o que significa que o alargamento da rede 
escolar decorrente do Plano dos Centenários também se verificou nas freguesias da então 
capital do distrito ocidental.

Com base no mapa de crianças recenseadas, entre 1959 e 1966, nos três núcleos escolares 
da freguesia da Feteira: Farrobim, Feteira e Grotas23, verificamos que as distâncias entre as lo-
calidades abrangidas por cada núcleo e a respetiva sede (escola) eram as seguintes:

  18 BPARJJG, Círculo Escolar da Horta, Escolas masculinas e femininas de instrução primária oficial existentes nas freguesias do concelho da 
Horta no ano de 1890.

  19 “Exmo. Senhor Administrador do Concelho da Horta. / Em conformidade com a Circular de V. Exa. n.º 62 – L. 23 – respondo aos seus que-
sitos, com os seguintes: / 1.º Que, desde a proclamação da República, se fundou nesta freguesia uma escola primária mista, no sítio das 
Grotas, sendo a sua criação no ano de 1911. / 2.º Que, a mencionada escola tem sempre funcionado desde a sua fundação, e está funcio-
nando. / 3.º Que, há na freguesia três escolas primárias, sendo, uma do sexo masculino, uma do feminino, e uma mista, estando todas pre-
sentemente funcionando. / Saúde e Fraternidade. / Freguesia da Feteira, 13 de fevereiro de 1914. / O Regedor; Manuel Correia Garcia dos  
Santos”.

  20 As bases deste projeto foram lançadas em 1936 pelo ministro da Educação Carneiro Pacheco (1936-1940), e impulsionado pelo seu sucessor 
Mário Figueiredo (1940-1944). Ao arquiteto Adães Bermudes competiu a planificação de algumas dezenas de escolas primárias-tipo. Sobre o  
assunto, veja-se “O Plano dos Centenários e o distrito da Horta”, Correio da Horta, 1955, abril 6 (6 808), p. 1 [Escola das Grotas]. 

  21 No ano letivo de 1997/1998, a Escola beneficiou de grandes reparações, sendo criados os seguintes espaços; uma cozinha, um refeitório, um 
miniginásio, instalações sanitárias e um barracão.

  22 Em 1943, foi criado o Posto Escolar Misto do Farrobim, cf. “Postos Escolares”, Correio da Horta, 1943, janeiro 26 (3 207), p. 1. Em 1941, pode 
ler-se na ata da Câmara Municipal da Horta, referente à reunião ordinária de 22 de dezembro do mesmo ano:“Notificar o senhorio da casa onde 
funciona a escola masculina mista da Feteira para que mande reparar as retretes daquela escola. / Notificar o senhorio da casa onde funciona a escola 
mista do Farrobim, freguesia da Feteira, para mandar fazer alguns reparos naquela escola”, “Câmara Municipal da Horta”, Correio da Horta, 1942, 
março 5 (2 950), p. 1.

  23 AOPDH, Câmara Municipal da Horta, Plano de Urbanização, [1975], p. 41. Neste document0 refere-se que que o núcleo escolar da Feteira 
era constituído por estas três escolas que se encontravam num estado de conservação regular. A escola Farrobim era constituída por duas salas, 
com uma frequência de 31 alunos a cargo de dois professores; a da Feteira, três salas, 92 alunos e cinco professores; a das Grotas, quatro salas, 39 
alunos e dois professores.
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Quadro 11: feteira - distâncias entre os lugares e as Escolas

Núcleos lugares distância às sedes dos núcleos

farrobim almances 600 metros 

Canada da ribeirinha 1 000 metros

farrobim sede

farrobim do Norte 800 metros

feteira (Engenharia) atalaia 1 200 metros

feteira sede

lajinha 1 000 metros

poceirão 1 500 metros

rua da igreja 300 m

são pedro 1 000 m

total do Núcleo ---

Grotas amoreirinhas 1000 m

Courelas 800 m

Granja 1500 m

Grotas sede

portela 400 m

fonte: aEmaJa, Ministério da Educação Nacional / Direção Geral do Ensino Primário / Distrito Escolar da Horta, Crianças recenseadas 
no Concelho da Horta, 1959-1966.

Registamos ainda a criação, entre os anos de 1917 e 1930, das escolas móveis femi- 
ninas de Lajinha (1917-1918, 1919-1926 e 1929-1930) e do Farrobim (1927-1928)24.

Forçoso é lembrar que o número de escolas não equivaleu à difusão da instrução porque o 
absentismo era elevado. Esta realidade tornar-se-ia numa preocupação constante das autoridades 
que, em relatórios, enumeravam as causas que obstavam à regularidade da frequência escolar 
como, por vezes, apresentavam ou indicavam os meios para debelar o mal, por forma a conse-
guir “a povoação das escolas no mais breve espaço de tempo”25. Isto devia-se ao facto da escola 
não ter despertado grande interesse, e da maioria dos pais achar mais conveniente e útil que os 
filhos se dedicassem aos trabalhos agrícolas do que aos estudos, como nos elucida o relatório 
do Governador Civil de 1857-1858: “Nas freguesias rurais os pais não dispensam os filhos dos 
trabalhos dos campos em certos períodos do ano, e daqui vem que estes perdem muitos e muitos 
dias em grande desvantagem”, e como se pode ver no quadro:

  24 AEBIAJA, Escolas Móveis, Anos Económicos de 1914-1930.
  25 Cf. BPARH, Câmara Municipal da Horta, Conferências Pedagógicas, 1886, fnn.
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Quadro 12: Ensino primário: frequência dos alunos de ambos os sexos no mês de Julho de 1881

sexo masculino feminino

freguesia matriculados frequência matriculados frequência

Matriz 40 29 83 80

feteira 45 36 82 48

Pedro Miguel 43 33 45 29

Praia do Almoxarife 75 40 75 71

Praia do Norte 5 5 - -

Ribeirinha 38 19 51 32

Salão 40 30 16 8

Cedros 82
Assistiram a mais de 

metade 15; e a menos de 
metade 36

89
Mais de metade 23; 

e a menos de 
metade 46

Castelo Branco 119 46 88 60

Capelo 43 36 - -

Angústias 20 20 47 39

Flamengos 97 69 144 100

Conceição - - - -

total 647 - 720 -

fonte: BparH, Câmara Municipal da Horta, instrução primária-mapas mensais, 1881-1884.

A partir da análise do quadro, verificamos que, para ambos os sexos, a frequência regular 
é inferior ao número de alunos matriculados, sendo mais notório o absentismo masculino nas 
freguesias de Castelo Branco (61,4%), Ribeirinha (50%) e Flamengos (28,9%); enquanto o fe-
minino, nas freguesias da Feteira (41,5%), Pedro Miguel (36%), Salão (50%), Castelo Branco 
(32%), Flamengos (31%) e Ribeirinha (37,3%), o que se refletia, por exemplo, nos casamentos, 
em que a maioria dos cônjuges (136) assinava de cruz ou não sabia ler, como se pode ver no 
quadro 12, situação reveladora do diminuto número de crianças alfabetizadas26.

  26 Em 1911, lavradores e proprietários de diversas freguesias solicitaram ao governador do distrito que o intendente de pecuária fosse substituído pelo 
médico veterinário António de Melo Correia. Pela leitura do abaixo-assinado, verificamos que dos 100 lavradores da Feteira, noventa não sabiam 
assinar o seu nome, cf. BPARJJG, Governo Civil do distrito da Horta, Movimento popular com vista à substituição do intendente de pecuária do 
distrito pelo médico veterinário António de Melo Correia, 1911.
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Quadro 13: Concelho da Horta - Casamentos por instrução, em 1898

Esposos Esposas

freguesia assinando o 
seu nome

assinando de cruz ou 
declarando não saber 

escrever

assinando o 
seu nome

assinando de cruz ou 
declarando não saber 

escrever

total

matriz 14 6 14 6 40

Conceição 2 5 4 3 14

angústias 3 3 1 5 12

feteira 1 6 3 4 14

Castelo Branco 3 9 7 5 24

Capelo 3 8 0 11 22

praia do Norte 2 3 0 5 10

Cedros 2 10 3 9 24

salão 0 5 0 5 10

ribeirinha 2 3 4 1 10

pedro miguel 2 3 2 3 10

praia do almoxarife 1 3 3 1 8

flamengos 4 8 6 6 24

total 39 72 47 64 222

fonte: BparJJG, Administração do Concelho da Horta, mapas mensais de casamentos por instrução referentes ao ano de 1898 
[administrador do Concelho, José Cândido Bettencourt furtado].

É evidente que os dados permitem perceber esta luta entre a escola e a lavoura, que o mesmo 
é dizer: as taxas de absentismo seguiam uma tradição de gerações – “antes de tudo o trabalho” 
–, uma vez que nas freguesias rurais a maioria dos pais entendia, como mais útil, que os filhos 
se “entretivessem” nos trabalhos agrícolas do que nos estudos. Por conseguinte, só mandavam 
os filhos à escola quando não tinham tarefas para lhes dar. Para entendermos o alcance desta 
atitude, importa salientar que para os pais era mais importante o valor ou o preço de um ou de 
dois dias do seu trabalho do que o da instrução. No fundo, esta situação escondia a falta de pro-
fessores habilitados, a ineficácia da fiscalização e dos necessários meios de persuasão, o precário 
número de escolas que funcionavam em casa alugadas, na maioria das vezes, sem as necessárias 
condições higiénicas e pedagógicas e localizados em zonas menos “central para escola”27; a 
falta de acesso ou as péssimas estradas que ligavam a “casa da escola” às diferentes localidades 
do lugar ou da freguesia. A este respeito diz-nos o correspondente na Feteira do jornal Correio 

  27 “Tendo-se queixado a esta subinspeção alguns chefes de família da freguesia da Feteira de que não enviavam as suas filhas à escola do sexo femi-
nino, por estar estabelecida no extremo da mesma, vendo-se obrigados a não as mandar à escola ou a mandá-las a outra freguesia que lhes fique 
mais próxima; e desejando atender a estas justas reclamações, oficiei há tempos a junta de paróquia, pedindo-lhe que diligenciasse para aquisição de 
uma casa mais central para escola; e não tendo aquela corporação providenciado neste sentido, venho rogar a V. Exa. se digne cumpri-la a satisfazer 
este requisito da lei e às necessidades da freguesia”, BPARJJG, Inspeção Primária do Concelho da Horta, “ Ofício, de 10 de fevereiro de 1892, do 
subinspetor, José Augusto dos Santos, ao governador civil”.
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da Horta, Brum da Silveira, em 1931: “Pedimos à digna Comissão Administrativa da Câmara 
Municipal da Horta que, logo que possa, inicie as surgentes reparações de que o caminho [de S. 
Pedro] necessita, pois em dias invernosos têm as crianças de dar uma grande caminhada para 
frequentarem a escola, que fica na referida Rua”28.

Então como combater este costume? Ao reconhecer-se que os efeitos eram poucos, verifica-
mos que as autoridades ensaiaram várias medidas. Antes de mais, tentaram encontrar localmente 
quem, pela sua autoridade, se pudesse impor às consciências. Essa tarefa recaiu sobre o padre. 
Este através da missa dominical podia fazer a propaganda do ensino, convidando e instando os 
seus paroquianos a mandarem os seus filhos à escola; depois, a mudança do horário das aulas 
do período da tarde para o da noite, considerado o de menor frequência, medida solicitada pelos 
professores, o que permitiria que os alunos pudessem não só participar nos trabalhos agrícolas 
como frequentar as aulas29; por fim, a criação de cursos noturnos. 

Neste âmbito, em 1867, promovidos pelo Governo Civil e com a patrocínio dos professores 
de primeiras letras, da Câmara Municipal, das Juntas de Paróquia e dos “povos das localidades”, 
existiam seis cursos noturnos em outras tantas freguesias do concelho da Horta, entre elas o da 
freguesia da Feteira; em 1892, a Câmara Municipal da Horta na sua reunião de 21 de janeiro, 
nomeou para o Curso Noturno do sexo feminino da mesma freguesia o respetivo cura, José Sil-
veira Goulart, “o qual tem as habilitações necessárias para o bom desempenho daquele cargo”. 
De acordo com a notícia que vimos citando, a edilidade advertia que esta despesa facultativa 
podia ser suprida logo que as “forças do seu cofre não permitam”. Informa-se ainda que “a escola 
funciona atualmente na Rua da Igreja”30.

Anos depois, em 1911, verificamos, de acordo com uma informação do correspondente da 
freguesia do diário O Telégrafo, que funcionava outro curso noturno:

“Sábado passado os cidadãos Artur de Sales Henriques, comandante da canhoneira Açor; 
Caetano Moniz de Vasconcelos, presidente do município e António Nicolau Ferreira e 
Sabido de Almeida, continentais, dignaram-se visitar o curso noturno desta freguesia, 
fazendo o referido Sr. comandante, - com aquela despretensão que tanto o caracteriza 
– uma preleção sobre geografia que muitíssimo agradou. / S. exª. que é, - como se sabe 
– um verdadeiro apóstolo da instrução, prometeu voltar aos sábados, pelo que é digno 
de todo o louvor”31.

  28 Brum da Silveira, “O CORREIO, nas freguesias. Na Feteira”, Correio da Horta, 1931, março 21 (44), p. 4.
  29 BPARJJG, Câmara Municipal da Horta, Livro de Vereações, 1879-1882 (41), ”, fl. 262: “Ata de 5 abril de 1882; Idem, Câmara Municipal da Horta, 

Livro de Registos, 1881-1882 (50), fls. 160-160 v.
  30 BPARJJG, Câmara Municipal da Horta, “Informação do presidente da Câmara Municipal da Horta [José Maria da Rosa], de 21 de abril de 1892, 

ao governador civil [Manuel de Arriaga Nunes]”. Previa-se como vencimento 56$400 réis anuais. Sobre o assunto pode ler-se num ofício do subins-
petor, José Augusto dos Santos, ao governador civil: “Constando-me que a Câmara da Horta nomeara, em sua sessão de 28 de janeiro último, um 
indivíduo para reger o curso noturno da freguesia da Feteira, sem nesta subinspeção conste a criação de tal curso; / E tendo aquela corporação por 
norma não responder à maior parte dos meus ofícios nem responder, digo, nem satisfazer às minhas reclamações ou atender aos meus conselhos e 
direção, sempre atinentes a uma execução legal e justa, venho, por intermédio de V. Ex.ª pedir àquela corporação que, com urgência, envie a esta 
subinspeção os seguintes esclarecimentos: / 1.º - Quando foi criado o curso noturno da freguesia da Feteira? / 2.º - Qual foi a autoridade titular que 
o aprovou? / 3.º - Qual foi a corporação que o criou? / 4.º - Quanto é a gratificação e quem a paga ao professor? / 5.º - Quais são as disciplinas ali 
ensinadas? / 6.º - É para adultos, menores ou menores e adultos? / 7.º - O encarregado do curso tem as habilitações legais? / 8.º - Onde funciona 
a escola?”, BPARJJ, Inspeção Primária do Concelho da Horta, “Ofício, de 1 de fevereiro de 1892, do subinspetor, José Augusto dos Santos, ao 
governador civil”.

  31 “Pelo Campo. Feteira, 8-3-911”, O Telégrafo, 1911, março 15 (5 115), p. 2.
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Todavia, em 1931, Brum da Silveira, correspondente da freguesia da Feteira do jornal Cor-
reio da Horta, informava os leitores do diário faialense que continuava “a afluir grande número 
de crianças às escolas desta freguesia”32, o que podia ser demonstrativo que o “nosso povo vai 
compreendendo a vantagem da instrução”. Mas cabe referir aqui que aquele correspondente, logo 
a seguir à sua satisfação, adiantava: “Está causando, porém, grande prejuízo o encerramento da 
escola masculina das Grotas e o desdobramento da sede da freguesia o que representa cerca de 
100 crianças sem terem quem as lecione”.

Note-se que em 1866-1867, o professor oficial da freguesia da Feteira, certamente atento 
ao problema do absentismo, com o apoio da Junta de Paróquia, que facultou “luz e utensílios”, 
abriu uma escola de adultos33; e no ano letivo de 1857-1858, existiam duas escolas particulares 
uma de cada sexo34.

Se a escola primária constituiu a base da formação cívica e cultural, da maioria dos fetei-
renses, verificamos que o primeiro aluno natural dos Feteira que se matriculou no Liceu Na-
cional da Horta, no ano de 1852-1853, foi José Pereira Jorge, de 14 anos. Todavia, só a partir 
da explosão do ensino liceal nas décadas de 50 e 60 do século XX, é que aumenta e se alarga 
o nível de escolaridade. Escola do Magistério Primário, Seminário de Angra35 e Universidade 
tornaram-se outros “destinos escolares” de muitos feteirenses.

 

  32 Brum da Silveira, “O CORREIO, nas freguesias”, Correio da Horta, 1931, março 7 (38), p. 4.
  33 António José Vieira Santa Rita, Relatório do Governo […], já cit., p. 15. 
  34 Cf. Carlos Lobão, História, Cultura e Desenvolvimento numa Cidade Insular, Horta, Núcleo Cultural da Horta, 210, p. 242.
  35 Padres naturais da freguesia da Feteira: Francisco António de Vargas, Francisco Ribeiro Serpa, Serafim Silva Brum Amaral e Florêncio Lino da 

Silva, cf. Manuel Francisco Escobar, Sacerdotes Faialenses, New Bedford, Edição do Autor, 1998, pp. 321-327. Registe-se ainda que o feteirense 
António Álvares, que, no Brasil, onde faleceu em 1741, em Belém do Pará, foi vigário da igreja de Vigia da Nazaré, sendo posteriormente provido 
num canonicato da Catedral de Belém.

Gravura 97: Escola primária do Farrobim Gravura 98: Escola primária das Grotas
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5.2. Grémios E CluBEs

O movimento associativo, ou uma sociabilidade organizada de tipo associativo, entendido 
como uma forma de responsabilização e intervenção dos cidadãos em várias esferas da vida social, 
encontrou também na ilha do Faial, e na freguesia da Feteira em particular, um terreno fecundo 
donde brotou uma série de associações, embora com uma duração mais ou menos efémera, com 
diferentes objetivos de organização e de sociabilidade36.

Deste modo, as diferentes associações, em atenção aos seus sócios, estatutos, património 
material e simbólico, composição e atuações sociais diversificadas constituem tema privilegia-
do para se conhecer não só a realidade cultural e mental em que se inserem, como também as 
pessoas e os grupos sociais determinantes e emergentes.

As diferentes associações criadas estatutariamente assentavam em redes de “sócios” que 
estavam ligadas entre si por objetivos bem definidos e por um conjunto de bens, cujo património 
material e simbólico seria herdado de geração em geração. Mesmo quando as dificuldades de 
tesouraria podiam ameaçar a sua continuidade, os seus dirigentes, cônscios das dificuldades, não 

  36 Este termo, que fez a sua entrada primeiro nas ciências sociais com Georges Gurvitch (A Vocação Atual da Sociologia) e depois no campo da pesquisa 
histórica, em 1966, com Maurice Agulhon (1968 e 1977), deve ser entendido como a disposição das pessoas e dos grupos para viverem de forma 
mais ou menos intensa as múltiplas relações que definem qualquer sociedade [estatutariamente] organizada, o que significa que são capazes de 
aceitar determinadas “regras de convivência e alienando uma parte da sua liberdade pessoal”. Por isso, qualquer modelo de sociabilidade configura 
um espaço que delimita as suas atividades e relaciona-se pela interação entre iguais.

Gravura 99: Escola Básica e Jardim de Infância, Travessa do Algar
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tinham qualquer problema em afirmar que tudo fariam para “sustentar uma associação que tem 
provado a sua utilidade”37. No caso do movimento filarmónico, por exemplo, é notória a estreita 
relação que se estabelecia entre o músico e a instituição. A vida dos filarmónicos sempre se di-
vidiu entre a sala de ensaios e as atuações nos coretos, nas arruadas, nas procissões, nos saraus, 
nas representações teatrais e nas manifestações de carácter cívico e patriótico, o que nos permite 
afirmar que muitos deles “nasciam” na banda, e esta os acompanharia até à sua derradeira morada.

Grémio recreativo feteirense

“Para os devidos efeitos, os abaixo-assinados, sócios fundadores, têm a honra de participar 
a V. Exa. que organizaram uma sociedade de recreio que dominaram Grémio Recreativo 
Feteirense, com sede na rua da Igreja desta freguesia, Feteira, 15 de fevereiro de 1917”38.

Numa iniciativa de 16 feteirenses, seria criado, em fevereiro de 1917, o Grémio Recreativo 
Feteirense39. Poderemos afirmar que aqueles passavam a ligar o seu destino à área geográfica onde 
habitavam com esta iniciativa que duraria até 1945, ano em que seria extinto definitivamente. 
Forçoso é lembrar que a sua extinção surge na sequência de dissensões internas agravadas pelo 
facto da sede do Clube ter sido modificada, a partir de janeiro de 1942, para o alojamento de 
tropas expedicionárias que se fixaram na freguesia. Deste modo, aquilo que podia explicar uma 
“paragem” temporária da sua atividade acabou por tornar-se definitiva, uma vez que não voltou 
a reorganizar-se.

Todavia, só em 1945, pela leitura de um ofício de 14 fevereiro dirigido ao governador civil 
pelo último presidente da direção, Alberto José Luís Naia, deduzimos que era intenção dos seus 
dirigentes em encerrar definitivamente o Grémio, uma vez que se aludia que a direção havia 
nomeado uma comissão para liquidar toda a existência do Clube “e bem assim o completo pa-
gamento de todas as dívidas em fase dos respetivos estatutos”40. 

Os documentos consagram que a sua vivência não deve ter sido fácil, porque em 1933 seria 
reorganizado como uma Sociedade de educação, de desportiva e recreativa com o nome de CLUB 
RECREATIVO FETEIRENSE. 

Desde logo “os organizadores em comissão” – também conhecidos por comissão organiza-
dora – Alfredo Crisóstomo da Silveira, Manuel José Luís Naia – ambos já haviam feito parte do 
grupo que o havia fundado em 1917 – e Manuel Garcia Neves – trataram de elaborar os estatutos41, 

  37 O Açoriano, “Noticiário Local”, 1883, dezembro 16 (15), p. 3.
  38 Alfredo Crisóstomo da Silveira, José Ferreira de Matos, Francisco Joaquim de Oliveira, Manuel Caetano Dinis, José Silveira Caldeira, Francisco 

Vieira Serpa, José António Silva, António Ávila Pereira, Joaquim Brum da Silva, Porfírio Crisóstomo da Silveira, Manuel José Luís Naia, José Inácio 
de Brito Jr., Manuel José Pinheiro, José Gonçalves Correia Jr., António Pereira Contente e José de Serpa Bulcão, BPARJJG, Grémio Recreativo 
Feteirense, “Ofício, de 15 de fevereiro de 1917, ao governador civil do distrito da Horta [Fernando Joaquim Armas]”.

  39 No jornal Correio da Horta, 1941, junho 21 (2 745), p. 2, pode ler-se “Clube Recreativo Feteirense (de Castelo Branco); Alvará de 17 de julho do 
mesmo ano. / Domingo, 22 de junho de 1941 / Inauguração da sua nova sede e Campo de Jogos / Programa das Festas / Às 4 horas – Sessão solene 
presidida pelo Exmº. Sr. Governador Civil/ Às 11 horas - Grande partida de Basquetebol entre o Castelo Branco Sport Club e um grupo deste Clube. 
/ É pela primeira vez que se encontram estes dois grupos. / Durante a noite chamarritas e Dança. Abrilhantará estas festas a Filarmónica Euterpe”. 
Será o mesmo? Fica o registo.

  40 BPARJJG, Grémio Recreativo Feteirense, “Ofício, de 14 de fevereiro de 1945, ao governador civil do distrito Autónomo da Horta [Fernando Joaquim 
Armas]”.

  41 Seriam aprovados pela Comissão em 14 de julho de 1933.



152

que apresentaram ao governador civil para serem aprovados, a fim de conseguirem a respetiva 
autorização, para o funcionamento do mesmo, o que viria a acontecer em julho do mesmo ano, 
datando de 17, o respetivo alvará. Isto é, a partir de 1933, o Clube, assim designado, passava a 
ter não só estatutos escritos como estes se encontravam registados oficialmente42, uma vez que se 
podia no artigo II: ”Considera-se organizado desde a data da aprovação dos presentes Estatutos”.

Observe-se o que o governador interino escreveu a propósito: “Tendo lido os Estatutos 
por que pretende reger-se a Sociedade denominada Clube Recreativo Feteirense, com sede na 
freguesia da Feteira, concelho da Horta, encontro-os elaborados em face da Lei e, portanto, 
merecedores de aprovação” 43.

Os estatutos aprovados eram constituídos por cinco capítulos e 15 artigos44.
No capítulo I – Capítulo I Designação e Fins – refere-se que é instituída nesta freguesia da 

Feteira uma agremiação denominada Clube Recreativo Feteirense. Logo se adiantam os seus 
fins: “promover por todos os modos ao seu alcance o desenvolvimento mora, intelectual e físico 
dos seus associados, por meio de sessões educativas, palestras e conferências [art.º II].  

Depois da designação e fins, os estatutos consagram, primeiro, que a sociedade teria um 
grupo desportivo: SPORT CLUB FETEIRENSE; depois, que teria três tipos de sócios fundadores, 
efetivos e auxiliares45; em terceiro lugar, que seria constituída pelos seguintes órgãos: Direção 
(composta por cinco membros - sócios efetivos e fundadores), Assembleia Geral (constituída 
por todos os sócios fundadores e efetivos no pleno gozo dos seus direitos) e Conselho Fiscal 
(composto de três sócios efetivos que saibam ler e escrever); finalmente, entendiam os seus orga-
nizadores que o Clube devia assumir um caráter neutro tanto em matéria religiosa como política.

Apesar de algumas referências à inauguração da sua sede e do seu campo de jogos – in-
titulado Beira-Mar46 –, onde se realizavam “grandes festivais” abrilhantados, geralmente, pela 
filarmónica do Clube que tocava um escolhido reportório47, verificamos que a documentação 
encontrada é muito rica quando se reporta, sobretudo, aos anos de 1940 e 1941, e permite per-
ceber as razões da sua extinção.

É nesta conformidade que se há de entender a carta do sócio Henrique Stattmiller de Saldanha 
e Albuquerque, de 28 de março de 1940, ao governador civil em que este depois de referir que 

  42 BPARJJG, Grémio Recreativo Feteirense, “Ofício de 14 de julho de 1933 [data da aprovação dos estatutos) da Comissão Organizadora governador 
civil”.

  43 BPARJJG, Governo Civil do distrito da Horta, “Informação de 14 de julho”.
  44 Capítulo I - Designação e Fins (dois artigos); Capítulo II - Dos sócios (três artigos); Capítulo III - Da Direção (dois artigos); Capítulo IV - Da 

Assembleia Geral e do Conselho Fiscal (cinco artigos); Capítulo V - Disposições Geral [sic] (três artigos), BPARJJG, Clube Recreativo Feteirense, 
Estatutos, 1933.

  45 Fundadores (todos os indivíduos do sexo masculino, maiores, que residam numa área que lhes permita frequentar a sede do Clube e suas dependên-
cias, e que pagarão quota mensal de um escudo; Efetivos (todos os indivíduos do sexo masculino maiores de 18 anos admitidos pela Assembleia 
Geral, depois de propostos pela Direção e tenham as condições morais para o serem, e terão os mesmos deveres dos sócios fundadores); Auxiliares 
(todos os indivíduos do sexo masculino maiores, e menores com autorização de seus pais ou tutores; que tenham bom comportamento, admitidos 
pela direção, e que terão de pagar uma quota mensal de cinquenta centavos. Este podem frequentar as instalações do clube, mas não podem "em 
caso algum interferir na vida interna do mesmo”.

  46 “Campos de jogos”, Correio da Horta, 1938, julho 30 (1 902), p. 2: “Convite da direção a todos os sócios para a inauguração do seu campo de jogos 
e diversões, que se realiza no dia 30 do corrente pelas 20 horas”. “Na Feteira – devido ao tempo, só na tarde de ontem [31] se realizou a inauguração 
do campo de jogos do Clube Recreativo Feteirenses. Este ato inaugural, revestiu-se de grande brilho, pelo variado programa e numerosíssimos 
espetadores que ali acorreram. A Nova União Recreativa Feteirense executou um selecionado programa. / No encontro de Basquetebol, entre o 
Castelo Branco Sport Club e o Faial Sport Club, este marcou 32 contra 22”, Ibidem, 1938, agosto 1 (1 903), p. 3.

  47 Tinham início “pelas oito horas solares”, e constavam de dança, de chamarritas e de uma partida de basquetebol, a que não podiam faltar os bons 
petiscos e o belo vinho gelado da Barca.
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existia na freguesia da Feteira um Clube “denominado Clube Recreativo Feteirense de que faz 
parte do mesmo uma filarmónica”, logo adiantava que o mesmo “não tem dado cumprimento 
aos estatutos pelos factos seguintes” como se pode ler no documento infra:

“1.º - Os corpos gerentes deste Clube têm sido desde há anos constituídos por sócios 
fundadores e auxiliares, pois que, muitos destes se consideravam efetivos, sendo a as-
sembleia geral sempre constituída por todos os sócios do Clube, quer fossem fundadores 
ou não, não assim respeitada a doutrina do capítulo 2.º dos respetivos estatutos; / 2.º 
- Que os Sócios que têm feito parte dos corpos gerentes, alguns deles, não sabem ler e 
escrever o que contraria o artigo 6.º dos respetivos estatutos; / 3.º - Que o presidente da 
assembleia geral convocou a mesma para uma reunião sem ser requerida por um terço 
dos seus sócios efetivos ou pelo conselho fiscal contrariando assim o disposto nos arti-
gos 8.º e 12.º dos aludidos estatutos; / 4.º - Que no edital de convocação não considera 
sócios efetivos todos aqueles que têm feito parte dos corpos gerentes do Clube que são 
aqueles que o têm mantido; / 5.º -Que esta tática tudo leva a querer que quer considerar 
donos da existência do Clube, só os sócios fundadores que é um número limitadíssimo; 
/ 6.º - Que muitos dos sócios que se consideravam efetivos, e que são agora postos à 
margem, têm dado não só o seu apoio moral e financeiro ao Clube, como alguns deles, 
como acontece com o reclamante, se acham fiadores de quantias que foram levantadas 
para a compra do instrumental quando da fundação da filarmónica; / 7.º - Que alguns 
dos sócios fundadores- não sei se a maioria - não concorda com a orientação seguida 
pelo presidente da Assembleia Geral; / 8.º - Que todos os sócios que têm feito parte das 
direções e que não são fundadores, têm sempre pugnado pelos interesses do Clube por 
se julgarem efetivos; / 9.º - Que o reclamante tem sido um dos que mais tem contribuído 
para a boa ordem e andamento do Clube por se julgar sócio efetivo, tendo além disso 
começado no corrente ano, a pedido da direção, a organização de toda a escrita que se 
não acha legal nem clara; / 10.º - Que o atual presidente da Assembleia Geral, que é sócio 
fundador, foi quem o procurou, antes das eleições dos atuais corpos gerentes, para que 
aceitasse a presidência do Clube, como em anos anteriores tinha feito, mas, oferecendo-
me para organizar a escrita, fiz ver ao referido presidente da Assembleia Geral, que era 
então secretário da Direção a falta que o Clube sempre tem incorrido de não ter uma lista 
de sócios fundadores e efetivos por onde se pudesse fazer a chamada para as eleições. 
Nessa ocasião foi organizada a lista, fixando-se em número de quarenta, tendo em aten-
ção a ordem de antiguidade dos sócios, sendo por esta lista que se realizam as eleições; 
/ 11.º - Que agora o mesmo presidente não considera válida a mesma lista por não haver 
esta lavrada nesse sentido; / 12.º - Que em vista do exposto é de querer que alguns sócios 
fundadores têm andado sempre de má-fé, aproveitando-se dos benefícios e trabalhos dos 
outros sócios, que fingiam considerar efetivos, alegando, que só os fundadores são donos 
e senhores de toda a existência do Clube quando é certo, que a maioria deles nada tem 
feito em favor do mesmo Clube; / 13.º - Que todos estes factos o pode provar com inú-
meros testemunhos; / 14.º - Que os atuais sócios-fundadores não têm número suficiente, 
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para em face dos estatutos, nomearem os corpos gerentes do Clube. Em vista do exposto 
saliento a V. Ex.ª para tomar providências que julgar convenientes”.

O governador civil face ao apelo final de Saldanha agiu com toda a celeridade. Logo, a 5 
de abril, em ofício dava instruções ao comandante da Polícia de Segurança Pública do distrito 
da Horta48, tenente de Infantaria Joaquim Monteiro de Freitas, para que mandasse “encerrar o 
Clube Recreativo Feteirense”, e intimasse a Direção a “comparecer neste Governo do distrito 
quando lhes aprouver a fim de se tratar de assuntos do mesmo Clube”. Neste âmbito, no dia 
seguinte o comandante da Polícia remetia à respetiva direção o seguinte mandato de intimação:

“Joaquim Monteiro de Freitas, tenente de Infantaria e Comandante da Polícia de Seguran-
ça Pública do Distrito da Horta: Mando ao guarda número oito /cinquenta e cinco, João 
Gonçalves de Freitas, desta Polícia, que, vendo este por mim assinado e em cumprimento 
do que me foi solicitado pelo secretário em Comissão, servindo de governador [Vergílio 
de Lima Pimentel], em seu ofício número B-F, cento e sessenta e oito de cinco de abril 
do corrente ano, intime a direção do Clube Recreativo Feteirense, com sede na fregue-
sia da Feteira deste concelho a encerrar o mesmo Clube desde hoje, e a comparência da 
referida direção no Governo do distrito, quando lhe aprouver a fim de tratar de assuntos 
do mesmo Clube. Sob pena de lhes serem aplicadas as sanções penais, em caso de não 
cumprirem. Faça-se a intimação e passe-se o competente certidão no verso deste mandado 
e entregue-se copia da intimação. Horta, 6 de abril de 1940”.

Dando cumprimento às ordens recebidas, o guarda supra intimou a direção do Recreativo 
Feteirense constituída por Alberto José Luís Naia, Francisco Pereira Contente e José da Silva.

Da análise da documentação que vimos seguindo, pode mesmo admitir-se que da conver-
sa entre a direção e o governador civil deve ter saído a ideia de que para o Recreativo voltar a 
funcionar com regularidade, seria necessário que os estatutos fossem alvo de alterações. Nestas 
circunstâncias, aceitando esta hipótese de que o seu futuro passava certamente pela alteração 
estatutária, verificamos que a 8 de abril dava entrada no governo civil a seguinte proposta da 
direção nesse sentido:

“A direção do Clube Recreativo Feteirense, com sede na freguesia da Feteira 
deste concelho, vem mui respeitosamente requerer a V.Ex.ª que nos seus estatutos 
aprovados por esse Governo do distrito49, seja introduzido o artigo seguinte: / Ar-
tigo 16.º - Os sócios auxiliares podem, todavia, ser eleitos para os cargos gerentes 
(Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal) se a eleição obtiver unanimidade de 
votação da Assembleia Geral, considerando-se, ipso facto, sócios efetivos para todos 
os efeitos destes estatutos. / § Único - Os sócios auxiliares que à data da introdução 

  48 BPARJJG, Governo Civil do distrito Autónomo da Horta, “Ofício do Governo Civil, n.º 168, de 5 de abril de 1940, ao Comandante da Polícia de 
Segurança Pública”.

  49 Datam de 14 de julho de 1933.
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deste artigo nos Estatutos tenham desempenhado cargos nos corpos gerentes, são 
desde já considerados sócios efetivos”.

Depois da proposta da direção ter sido analisada pelo primeiro magistrado do distrito – Ver-
gílio de Lima Pimentel, Licenciado em Direito, secretário em comissão no Governo do distrito, 
servindo de governador –, este, no mesmo dia, passava o respetivo Alvará que aprovava os 
estatutos do Clube com as alterações requeridas, ao mesmo tempo autorizava o comandante da 
Polícia a ordenar a sua reabertura50:

“Alvará
VERGÍLIO DE LIMA PIMENTEL, Licenciado em Direito, Secretário em Comissão neste 
Governo do distrito, servindo de governador: / Faço saber que, usando da faculdade que a 
Lei me confere: / Hei por bem aprovar, com as alterações abaixo designadas, os estatutos 
da sociedade educativa, recreativa e desportiva denominada Clube Recreativo Feteirense 
com sede na freguesia da Feteira deste concelho da Horta que constam de 15 artigos e 
quatro capítulos escritos em papel selado, em duplicado, com expressa declaração que 
esta aprovação lhe será retirada quando se desvie dos fins para que foi constituído, não 
cumpra fielmente os estatutos e não preste às autoridades as informações que lhe forem 
pedidas sobre assuntos da sua especialidade.
Alteração: / Artigo 16.º - Os sócios auxiliares podem, ser eleitos para os corpos gerentes 
(Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal) se a eleição obtiver unanimidade de 
votação da Assembleia Geral, considerando-se, ipso facto, sócios efetivos para todos os 
efeitos destes estatutos. / § Único - Os sócios auxiliares que à data da introdução deste 
artigo nos Estatutos tenham desempenhado cargos nos corpos gerentes, são desde já 
considerados sócios efetivos.
Determina-se, portanto, a todas as Autoridades a quem o conhecimento e execução do 
presente Alvará pertencer, o cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nele se 
contem. Este Alvará vai por mim assinado com selo em relevo deste Governo do distrito. 
/ Ressalvo a entrelinha que diz “todavia”.
Dado e passado no Governo do distrito Autónomo da Horta, aos 9 dias do mês de abril 
de 1940. / Servindo de Governador do Distrito. / O Secretário em Comissão, Vergílio 
de Lima Pimentel”51.

Mais ainda, meses depois, em janeiro de 1941, verificamos que a direção do Recreativo, 
constituída por Alberto José Luís Naia, João Machado Jorge e Francisco Pereira Contente, 
através de um ofício, de 28 do mesmo mês e ano, enviado ao Governo Civil, entendia que seria 
necessário atualizar os estatutos, ou seja, “que nos seus estatutos aprovados por esse Governo 
Civil seja introduzido o seguinte”:

  50 BPARJJG, Governo Civil do distrito Autónomo da Horta, “Ofício do Governo Civil, nº 179, de 9 de abril, à direção do Clube Recreativo Feteirense”. 
  51 BPARJJG, Governo Civil do distrito Autónomo da Horta, “Alvará de 9 de abril de 1940 que aprova as alterações dos Estatutos do Clube Recreativo 

Feteirense”.
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“§ 1.º art.º 3.º  - São Sócios Fundadores os signatários dos presentes Estatutos e os que 
se inscreverem atá à data da sua aprovação. / § 2.º - O número de sócios fundadores e 
efetivos é limitado a 0 [zero], sendo presentemente considerados efetivos todos os que 
tenham mais de um ano associativo. Quando haja necessidade de se fazer a promoção 
de um sócio auxiliar a efetivo será feita pelos restantes efetivos e fundadores, cuja no-
meação deve recair no sócio auxiliar que maior auxílio tenha prestado à sociedade. Só 
podem ser eleitos para os corpos gerentes sócios fundadores e efetivos que saibam ler e 
escrever. / Art.º 17 - A direção e o conselho fiscal podem convocar a assembleia geral e 
ainda um terço dos sócios declarando sempre o fim da convocatória. / §1.º - A assembleia 
geral é presidida pelo presidente da direção ou pelo sócio mais categorizado a convite 
do presidente da direção. / § 2.º A direção deve admitir sócios mas não poderá demitir 
sócios fundadores e efetivos sem que reúna a assembleia geral que se deve pronunciar 
sobre a s acusações, salvo o não pagamento das cotas no devido tempo. / § 3.º - Para fins 
administrativos só podem reunir os sócios fundadores e efetivos”52.

Por seu turno, o governador civil, o capitão de cavalaria António Inocêncio Moreira de 
Carvalho, pelo Alvará de 1 de março de 194153, não só “hei por bem aprovar, com as alterações 
abaixo designadas os estatutos do CLUBE RECREATIVO FETEIRENSE”, como, ciente da sua 
vivência, reforçava que a mesma autorização podia ser retirada quando se provasse que a sua 
atividade não era compatível com os fins a que se propunha.

Até 1945, data em que seria definitivamente extinto, a documentação faz silêncio sobre a 
vida e as atividades do Clube.

Clube liberdade e recreio feteirense

Em 1935 seria fundado, com sede na Travessa do Poceirão, o Clube Liberdade e Recreio 
Feteirense.

A documentação sobre o mesmo é exígua, e diz respeito apenas ao período compreendido 
entre 1935-1937.

Todavia, os documentos consagram que os seus fundadores, certamente conhecedores dos 
problemas com que se haviam debatido os dirigentes do Clube Recreativo Feteirense, devido à 
ausência, entre outros, de Estatutos, entenderam que, para legalizar oficialmente a sua atividade, 
seria necessário começar pela discussão e aprovação de igual documento com que se deveria reger.

É nesta conformidade que devemos entender a assembleia geral extraordinária realizada a 
25 de março de 1937, presidida por António Ferreira Garcia e secretariado por Manuel Furtado 
Fortuna e Manuel Vieira Fialho. 

  52 BPARJJG, Grémio Recreativo Feteirense, “Ofício, de 28 de janeiro de 1941, ao governador civil do distrito Autónomo da Horta”.
  53 BPARJJG, Governo Civil do distrito Autónomo da Horta, “Alvará de 1 de março de 1941 que aprova as alterações dos Estatutos do Clube Recreativo 

Feteirense”.
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Pela leitura da ata elaborada, verificamos que os sócios fundadores54 não só aprovaram, 
por unanimidade, o projeto em discussão, constituído por seis capítulos e por 29 artigos55, “sem 
que ninguém tenha pedido a palavra”, como encarregaram António Ferreira, de requerer, em 
representação da direção, a sua aprovação junto do governador civil56. 

Cerca de dois meses depois, 21 de maio, o oficial do Governo Civil, António José, no 
impedimento do secretário do mesmo, informava o governador substituto, António de Freitas 
Pimentel, que tendo lido os Estatutos por que pretendia reger-se o Clube Liberdade e Recreio 
Feteirense, não havia encontrado qualquer disposição que “pudesse brigar com a legislação 
em vigor, que seja contrária aos bons costumes, a ordem e a Segurança Social, pelo que julgo 
merecedores de aprovação”. Nestas circunstâncias, o governador em vista da informação supra, 
em nota de 22 do mesmo mês, afirmava simplesmente: “Passe-se o respetivo Alvará”. Este teria 
a data de 23 de maio.

Numa breve análise aos estatutos, verificamos que depois se referir a sua criação e de ficar-
mos a saber que a sua sede se localizava no Travessa do Poceirão, logo se adianta que o clube 
“tem por fim promover a formação moral dos seus sócios e procurará fazê-lo por meio de festas 
recreativas, leitura, conferências, passeios ou quaisquer outros divertimentos compatíveis coma 
a natureza da associação e suas disponibilidades financeiras” (artigo 2.º).

Após a constituição e fins do Clube, os estatutos consagram, primeiro, que o Clube teria 
três tipos de sócios beneméritos, fundadores e ordinários 57; segundo, quais os direitos e deveres 
dos seus associados; em terceiro lugar, que seria constituído pelos seguintes corpos gerentes: 
Direção (composta por três membros: presidente e dois vogais, sendo um secretário e outro te-
soureiro, eleitos anualmente), Assembleia Geral (entendida como “soberano corpo legislativo”, 
composta de todos os sócios, no pleno usos dos seus direitos, deliberando por maioria de votos, 
sendo presidida pelo presidente da Direção) e Conselho Fiscal (composto por três membros: 
presidente e dois vogais, sendo o mais novo secretário, também eleitos anualmente); final-
mente, entendiam os seus organizadores que o Clube devia ter entre outros os seguintes livros: 
De atas da Direção; De atas da Assembleia Geral; De atas do Conselho Fiscal e de receita e  
despesa58.

  54 Sócios fundadores e subscritores dos estatutos; António Ferreira Garcia, Manuel Furtado Fortuna, Manuel Vieira Fialho, Abel Inácio de Deus, Manuel 
Augusto da Rosa e António Pinheiro da Silva. BPARJJG, Clube Liberdade e Recreio Feteirense, Estatutos, 1937

  55 Capítulo I - Constituição e fins do Clube (dois artigos); Capítulo II - Dos sócios e sua admissão (Sete artigos); Capítulo III - Direitos e obrigações 
dos sócios (Três artigos); Capítulo IV - Das Penalidades; Capítulo V - Dos Corpos Gerentes e sua Eleição; Capítulo VI - Dos livros de escrituração 
e direitos de propriedade (três artigos).

  56 BPARJJG, Clube Liberdade e Recreio Feteirense, “Ata da reunião extraordinária de 25 de março de 1937; Idem, “Ofício de António Ferreira, de 25 
de março de 1937, ao governador civil”: “A Assembleia Geral do Clube, reunida em sessão extraordinária os sócios fundadores, para se pronunciar 
sobre o projeto de estatutos por que pretende reger-se, confiou-me a honrosa de solicitar a de V. Exa. a aprovação dos referidos estatutos, que a este 
junto, em duplicado, com a cópia da ata da sessão que os aprovou”.

  57 Sócios beneméritos: os que além da sua joia de entrada e respetiva cota mensal oferecerem qualquer quantia nunca inferior a 20$00 escudos; Sócios 
fundadores são os signatários dos estatutos e todos os que se inscreverem atá à sua aprovação, pagando além da joia e cota uma quantia nunca inferior 
a 2$50; Sócios ordinários são todos os admitidos de acordo com os estatutos e que só paguem a joia de entrada e a cota mensal.

  58 Na documentação consultada, encontrámos uma referência ao Clube Recreio Feteirense de Castelo Branco, que, e de acordo com a notícia que vimos 
citando, inaugurou, no dia 22 de junho de 1941, domingo, a sua “nova sede e Campo de Jogos”, com a presença do governador civil, cf. Correio da 
Horta, 1941, junho 21 (2 745), p. 2. Todavia, informa o mesmo jornal, na sua secção Dia a Dia [Vida Social], de 23 de junho, o seguinte: “Ontem, 
em Castelo Branco, foi inaugurado o Clube Recreio e Fraternidade, presidindo o ilustre chefe do distrito”, Ibidem, 1943, junho 23 (2 746), p. 2. 
Fica o Registo.
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5.3. “os Nossos músiCos”

“Na freguesia da Feteira acaba de organizar-se uma sociedade filarmónica, tendo sido já 
encomendado o instrumental”59.
“Campo de jogos Beira-Mar na Feteira da Nova União Recreativa Feteirense. / No 
próximo domingo 16 do corrente, haverá neste magnífico campo, espetáculo em que 
apresentarão os seus arrojados trabalhos o Circo Açoriano que que fazem parte quatro 
crianças que executarão trabalhos admiráveis. Cómicos Musicais. Rir, Rir e Rir. / Haverá 
dança e chamarrita. Esmerado serviço de buffet, Vinhos da Barca. Entrada às oito horas 
solares. Todos ao Beira-Mar”60.

A sociedade feteirense, tal como a das outras freguesias faialenses, regia-se “pelo calendá-
rio, pelas estações do ano, pelos dias santificados e festivos, pelos nascimentos e funerais, pela 
vida e pela morte”. Isto significa que, apesar dos constrangimentos, os indivíduos escolhiam os 
seus espaços de sociabilidade, considerados locais com um papel decisivo na estrutura social. 

O calendário é o referencial em relação ao qual colocamos os dias, os meses e os anos. Ele 
como que ritma e assegura, para lá da temporalidade linear, a regularidade da atividade indivi-
dual e coletiva. Por isso, as suas divisões estão em consonância com a periodicidade de ritos, 
de festas e de cerimónias públicas, realidade que levou Jacques Le Goff a relevar que a vida 
quotidiana de qualquer comunidade depende do seu calendário61, porque as datas para as festas, 
independentemente da sua natureza, para as comemorações foram fixadas. 

Deste modo, o surgimento do Grémio Recreativo Feteirense [1917], do Clube Liberdade e 
Recreio Feteirense [1935], da Lira e Progresso Feteirense [1921] e da Nova União Recreativa 
Feteirense [1936, fundada pelo Grémio Recreativo Feteirense] integra-se na dinâmica cultural 
faialense iniciada na segunda metade de Oitocentos.  

Cabe referir aqui que se tornaram num género de associação muito em voga. Na verdade, o 
florescimento tanto das filarmónicas como das sociedades de recreio está ligado à necessidade 
de espaços comuns de sociabilidade, de reunião e de encontro entre pessoas.

No caso das filarmónicas, o seu impacte é enorme, na sequência do alargamento da música 
ao mundo rural faialense, o que aconteceu em 1881, com a fundação das filarmónicas Artista 
Flamenguense e Uhynânime Praiense (Praia do Almoxarife).

Poderemos dizer que as freguesias rurais foram como que contaminadas por uma espécie 
“de micróbio filarmónico”62. Por isso, como bem constatou Eunice Relvas, a generalização do 
gosto tanto pela música como pela formação de agrupamentos musicais levou a que se acredi-
tasse que a música não era só um instrumento de civilidade, mas também fundamental para a 
harmonia e paz sociais”63. Neste contexto, as filarmónicas constituem um espaço selecionado de 

  59 A Democracia, 1922, janeiro 26 (1 511), p. 2.
  60 Correio da Horta, 1939, julho 15 (2 182), p. 4.
  61 Cf. Jacques Le Goff, História e Memória, Campinas, UNICAMP, 1994, pp. 245-268. Sobre o assunto, ver Rui Cascão, “Vida Quotidiana e Socia-

bilidade”, in José Mattoso [dir.], História de Portugal, Quinto Volume, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, pp. 517-541.
  62 Rui Cascão, “Vida quotidiana […]”, já cit., in José Mattoso [dir.], História de Portugal, Quinto Volume, p. 524.
  63 Cf. Eunice Relvas, “Bandas, Filarmónicas e Coretos Volantes. A Festa na Rua”, in A Cidade. Jornadas Inter e Pluridisciplinares, vol. II, p. 238.
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sociabilidade, de reafirmação da identidade do grupo, de transmissão de valores e de circulação 
de práticas e de “formas de comportamento que se tornam referências internas para o próprio 
grupo e para o exterior”64.

Como já ficou escrito, as filarmónicas tornaram-se, em muitas localidades, como o princi-
pal local de encontro comunitário, autênticos espaços de ocupação do tempo “civilizadamente” 
através da instrução musical e do recreio dos seus sócios, privilegiando o convívio interclassista, 
ou seja, a transversalidade social foi uma das marcas deste tipo de associativismo, porque o 
filarmónico “não é um ente à parte da história da civilização. Insinua-se em todas as camadas 
sociais, em todas as profissões conhecidas”65. Neste sentido se entende que faziam parte de qual-
quer filarmónica em igual grau o pobre e o rico, o letrado e o ignorante, a criança e o adulto66. 

Em suma, ninguém pode negar o seu contributo para a valorização musical das comunida-
des, ou seja, o seu contributo para a formação musical fizeram delas a grande escola de ensino 
da música nos Açores. Mais ainda, um dos seus principais agentes de cultura e de recreio, daí 
o carinho que os seus habitantes sentem quando veem passar os seus músicos, espreitam pelas 
janelas, correm atrás da banda quando esta passa em arruada. Todos sorriem orgulhosos “pr’a 
ver a banda passar”67:

“No passado, nos meios rurais, a criação de sociedades filarmónicas corresponde a evi-
dentes carências socioculturais. Com efeito, são elas que alargam o convívio à dimensão 
da freguesia […]. Nestas circunstâncias, são obviamente como que sucedâneas dos 
serões em casas particulares, das longas conversas nas antigas tendas de barbeiros e do 
entretenimento das tabernas”68.

Ademais, a vida dos filarmónicos sempre se dividiu entre a sala de ensaios e as atuações 
nos coretos, nas arruadas, nas procissões, nas representações teatrais e nas manifestações 
de carácter cívico e patriótico. Poderemos mesmo dizer a este respeito que tanto as filarmó-
nicas como os músicos estão associados mais a um contexto de rua do que a uma sala de  
concerto. Muitos deles “nasciam” na banda, e esta os acompanharia até à morte. 

No que se refere à razão da onomástica das duas filarmónicas da Feteira, podemos adian-
tar que em ambas se identifica uma área geográfica; com termos ou que têm origem musical 
(lira), ou que revelam virtudes e qualidades socias, espírito associativo e comunitário ao con-
gregar pessoas com os mesmos interesses (união); com um determinado tipo de sociabilidade 
(recreativa); com um estado de civilização (a crença na música como sinónimo de cultura e 
de progresso, como instrumento de civilidade e propícia ao desenvolvimento da harmonia 
social). Nova em oposição à “velha” que assim ficou conhecida por já existir à data da sua 
fundação.

  64 Susana Bilou Russo, As Bandas Filarmónicas Enquanto Património: Um Estudo de Caso no Concelho de Évora, Lisboa, ISCTE, 2007, p. 42.
  65 Idem.
  66 Eunice Relvas, “Bandas, Filarmónicas [...]”, já cit., in A Cidade-Jornadas Inter e Pluridisciplinares, vol. II, p. 237. Ver Joaquim Veríssimo Serrão, 

História de Portugal [1851-1890], Lisboa, Editorial Verbo, 1986, vol. IX, pp. 368-370.
  67 Chico Buarque, A banda [canção], 1966.
  68 Cf. Avelino de Freitas de Meneses, As Lajes da Ilha Terceira - aspectos da sua história, Angra do Heroísmo, BLU Edições, 2001, p. 103.  
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Em conclusão, as filarmónicas tornar-se-iam imprescindíveis na vida cultural, recreativa, 
religiosa e social da Feteira porque sempre assumirem um carácter de omnipresença e de am-
bivalência. Ou seja, encontramo-las, através da documentação, tocando em largos e praças69, 
em atos de passagem ligados à vida e à morte, ou seja, um simples funeral de repente transfor-
mava-se num evento repleto de gratidão coletiva, com uma nota trágica até então inusitada70, 
em festas e romarias. Estas sempre se socorreram delas para alegrar os seus programas profa-
nos e abrilhantar alguns atos religiosos (procissões, festas e arraiais do Espírito Santo):

“Promovidas pela filarmónica Lira e Progresso Feteirense realizam-se amanhã [26] na 
Feteira festas solenes de Espírito Santo, havendo na igreja paroquial missa solene e coroa-
ção. De tarde, junto do edifício sede daquela filarmónica, haverá arraial com arrematação 
de oblatas, tocando a mesma filarmónica um escolhido reportório”71.

Com efeito, o lema de todas elas, em nossa opinião, seria sempre “bem servir a terra e o 
interesse comum”. 

Todavia, na ilha do Faial as bandas de música são um fenómeno sociocultural que se expande 
a partir da segunda metade do século XIX, com a criação em 22 de fevereiro de 1858 da decana 
das filarmónicas faialenses: a Filarmónica dos Artistas72 [Artista Faialense].

Na ilha do Faial, podemos dividir em dois os períodos de formação de filarmónicas: o pri-
meiro coincide com os anos de 1847 a 1880, e diz respeito apenas à fundação de filarmónicas 
na cidade da Horta que vivia não só os ideais liberais como os novos valores de uma burguesia 
emergente; o segundo, de 1881 a 1936, coincide com a criação de sete filarmónicas em seis 
freguesias rurais, entre elas as da Feteira, a par de outras que se fundaram na cidade.

Rivalidades, carolice, dedicação, espírito de grupo e de entreajuda, divulgação da música 
e amor à arte são fatores que têm contribuído para a sua permanência. Um movimento que per-
passa todos os grupos sociais. Levantar uma filarmónica exigia e exige algum investimento na 
compra dos instrumentos e dos fardamentos. Se os caciques impulsionaram e contribuíram para 
a criação de alguns agrupamentos ou bandas, como geralmente eram conhecidas, na maior parte 
dos casos foi graças ao papel de padres, professores, amantes da música, autênticos autodidatas, 
famílias, populações e o sacrifício dos participantes que elas se ergueram e se sustentaram.

filarmónica lira e progresso feteirense

Na sua edição de janeiro de 1922, o jornal A Democracia depois de aludir que na fregue-
sia da Feteira se havia criado uma filarmónica, adiantava que os seus organizadores já haviam 
“encomendado o instrumental”.

  69 “Concerto [6.6] da Lira e Progresso Feteirense na Praça da República, escolhido reportório, sendo muito aplaudida”, “Dia a dia”, Correio da Horta, 
1943, junho 8 (3 3314), p. 3.

  70 “Há dias faleceu na sua residência da rua da Lajinha, depois de haver recebido os sacramentos da Igreja a Sr.ª Maria Júlia da Silva, viúva, de 60 
anos de idade, sogra do Sr. Joaquim Inácio da Fonte. / O seu funeral foi muito concorrido, tendo tomado parte a filarmónica Lira Feteirense”, “Fa-
lecimento”, Ibidem, 1943, junho 8 (3 3314), p. 3.

  71 “Diversas Notícias [Festas do Espírito Santo]”, Ibidem, 1935, maio 25 (964), p. 2.
  72 “A Filarmónica dos Artistas”, O Telégrafo, 1913, fevereiro 22 (5 678), pp. 1-2.
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A este respeito Jandira Zeferino e Alexandre Fraga dizem-nos que apesar de não ter sido 
uma tarefa fácil, um grupo empreendedor de feteirenses73, entre os quais o professor primário – 
José de Faria Goulart de Vargas – a 1 de outubro do ano anterior – 1921 – “à semelhança do que 
se passava em outras freguesias rurais e citadinas, formou uma filarmónica”74.

Rezam as fontes que por detrás da fundação das filarmónicas faialenses estiveram sempre, 
como se refere, entre outros, caciques, padres, professores primários, famílias e músicos.

Repare-se a este respeito, nos seguintes exemplos: na Praia do Almoxarife a criação da 
Unânime Praiense (1881) deveu-se ao impulso do cónego Silva Reis e dos professores Jacinto 
Pereira da Rosa, Constantino Magno do Amaral e Vítor Martiniano Fraião75, De facto, esta ini-
ciativa conjugada do vigário local e do professor primário, ou de um deles apenas, secundada 
por outros entusiastas locais, daria frutos também nas freguesias das Angústias, Castelo Branco 
e Cedros, respetivamente, em 189776, 191277 e 192778.

 

  73 Jandira Zeferino e Alexandre Fraga, Sociedade Filarmónica Lira e Progresso Feteirense. Subsídios para a sua História, Horta, Câmara Municipal 
da Horta/Centro de Estudos e Cultura, 1989, p. 5.

  74 Idem.
  75 Veja-se Carlos Lobão, 125 Anos – Sociedade Filarmónica Unânime Praiense, Praia do Almoxarife, Unânime Praiense, 2006. 
  76 Na freguesia das Angústias a 17 de maio seria fundada a filarmónica União Faialense, devido ao entusiasmo do padre António de Oliveira Morais, cf. 

Carlos Lobão, Sociedade Filarmónica União Faialense. Subsídios para a sua História, Angústias, União Faialense, 1994. Por lapso de informação 
prestada na época ao seu autor, em vez de António de Oliveira Morais, foi dito que se chamava Roque de Morais.

  77 Na freguesia de Castelo Branco, o professor Gaspar Neves com o apoio de outros albicastrenses, cf. Fernando Faria Ribeiro, Nos 100 anos da Filar-
mónica da Euterpe de Castelo Branco, Horta, Filarmónica Euterpe, 2012. Sobre o assunto, veja-se Maria Bulcão, “Filarmónica Euterpe de Castelo 
Branco”, in Carlos Lobão, [org.], Filarmónicas do Faial. Subsídio para a sua História, 1.º vol. Horta, Câmara Municipal da Horta, 1987, pp. 73-96.

  78 Na freguesia dos Cedros, em 1927, foi fundada a Associação Educativa União e Progresso, designada também por Associação de São José, seu 
patrono. Esta associação, cujo nascimento se deveu ao padre José da Rosa Dutra e aos professores João Pereira Dutra Júnior e Constantino Magno 
do Amaral, organizou a 2 de fevereiro de 1927 a filarmónica Lira Campesina Cedrense, que se estrearia a 19 de março do mesmo ano, dia de S. 
José, cf. António da Rosa Gomes, “Lira Campesina Cedrense”, in Carlos Lobão [org.], Filarmónicas do Faial. Subsídios para a sua História, 1.º 
vol., Horta, Câmara Municipal da Horta, 1987, pp. 97-106.

Gravura 100: Bandeira Gravura 101: Estandarte



Gravuras 102 e 103: Estreia do novo estandarte, 1964
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Com efeito, a Lira e Progresso Feteirense teve como principal 
impulsionador o professor José de Faria Goulart Vargas, como se 
refere, que contou com o apoio de um grupo de feteirenses79 e do 
maestro Francisco Xavier Simaria80, um dos mais brilhantes da 
história do movimento filarmónico faialense. 

Depois de instalada a filarmónica e encontrado local para en-
saios – sacristia da igreja paroquial –, adquirido o fardamento e o 
instrumental, verificamos, de acordo com a documentação, que dois 
momentos marcam a sua história na década de 30.

Primeiro, a necessidade de construção de uma sede, que viria a 
ser concluída em 1934 e ampliada em 1936, no mesmo local onde 
no presente se encontra. Depois de concluídas as obras, seria consi-
derada na época o melhor edifício do género. Em 1939, inauguraria, 
no dia 18 de junho, um campo de jogos. 

A propósito descreve-nos o jornal A Boa Nova, em 1930:

“Estão já concluídas as obras exteriores da nova casa da Sociedade Filarmónica Lira 
Feteirense, onde funciona já a sede daquela sociedade. / Depois de completas todas as 
obras, pois faltam ainda os muros de vedação, escadarias, terraço e as obras internas da 
casa, fica este edifício sendo um dos mais elegantes da ilha e o único do seu género aqui, 
pois a casa foi construída com todas as condições acústicas próprias de edifícios desti-
nados a este fim. / A planta para esta edificação é da autoria do hábil arquiteto Sr. Duarte 
de Almeida, que nela, mais uma vez manifesta o seu gosto e comprovada competência. 
/ À Sociedade Lira Feteirense e à sua direção81 que tem sido incansável em promover a 
construção do seu belo edifício, apresentamos as nossas felicitações”82.

Durante a Segunda Grande Guerra, as suas instalações foram ocupadas pela 2.ª Companhia 
de Sapadores Mineiros do Regimento de Engenharia n.º 1. Esta situação levou a que voltasse 
às instalações “primitivas”, ou seja, à sacristia da igreja paroquial e com o tempo duas casa na 
Rua da Igreja, antes de voltar às suas instalações, o que viria a acontecer depois das instalações 
militares estarem concluídas, mesmo defronte da sede. Por essa razão, na toponímia local o 
largo circundante tanto à sede como ao quartel de Engenharia ficou conhecido por Largo da 
Engenharia, simbolizando assim essa presença.

  79 Manuel Tomás, Joaquim Inácio da Fonte, António Pereira da Silva, António Pimentel, Artur Vargas da Silva, José Silveira Caldeira, Manuel Pereira 
da Silva, Alberto José Luís, Naia, António Maria Fagundes, José Pereira da Silva, José Silveira Garcia, Frederico Silveira Santos, Alfredo Crisóstomo 
e Francisco Pereira Contente.

  80 A Filarmónica teve como regentes: José de Faria Goulart de Vargas, Francisco Xavier Simaria, Eduíno Bulcão Ávila, Alexandre Garcia da Rosa 
Fraga, Luís Augusto Gomes, Francisco Inácio Furtado, Alfredo Bettencourt da Rosa, Manuel Tomás, Manuel Maria da Silva Maciel e Manuel Garcia 
Duarte.

  81 Constituída por José de Faria Goulart Vargas (presidente); José Silveira Caldeira (vice-presidente); vigário Manuel Moniz Madruga (secretário); 
José da Rosa Martins (vice-secretário); Joaquim Inácio da Fonte (tesoureiro); António Pereira da Silva (vice-tesoureiro), “Lira Feteirense”, A Boa 
Nova, 1930, janeiro 12 (3), p. 2. Em 1926 presidiam à direção como efetivos José de Faria Goulart de Vargas, Vigário Manuel Maria Madruga e 
Francisco Silveira Caldeira; como substitutos: Mariano Soares, Joaquim Inácio da Fonte e Frederico Silveira dos Santos, cf. A Democracia, 1926, 
janeiro (2 129), p. 1.

  82 “De Semana a Semana na Cidade e Campo [Lira Feteirense]”, A Boa Nova, 1930, fevereiro 23 (5), p. 4.

Gravura: 104: Francisco Xavier Simaria
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Em 2008, iniciou-se um conjunto de obras na sede, com o objetivo desta se tornar um espaço 
adequado e condizente com as suas atividades83. 

Segundo, a elaboração dos primeiros estatutos, documento que foi discutido e aprovado em 
reunião da Assembleia Geral realizada de 15 de março de 1935, constituídos por sete capítulos 
e 17 artigos e subscritos por 16 sócios: José de Faria Goulart Vargas, Manuel Tomás, Joaquim 
Inácio da Fonte, António Pereira da Silva, José Silveira Soares, José Silveira Garcia Júnior, José 
Silveira Caldeira, Manuel Pereira da Silva, José Bettencourt da Silva, Manuel Augusto Brandão, 
Manuel Silveira de Freitas, Manuel Augusto da Silva, Sérgio de Vargas Garcia, António Silveira 
Dutra, António Gonçalves da Silva e Albino Silva da Costa.

Depois de aprovados pela assembleia, esta encarregou o presidente da direção – José de 
Faria Goulart de Vargas – de requerer a aprovação dos mesmos junto do governador civil. No dia 
seguinte, o presidente da direção em carta junta ao projeto de estatutos, informava o governador 
civil que a assembleia geral da Filarmónica “confiou-me a honrosa missão de solicitar a V. Exa 
a aprovação dos mesmos”84.

Dias depois, pelo Alvará n.º 18 do governador, de 25 do mesmo mês, seriam aprovados 
pelo primeiro magistrado do distrito, uma vez que nos mesmos nada encontrara que pudesse 
“brigar com a legislação em vigor” e que fosse contrária aos bons costumes e à segurança social, 
merecendo portanto, serem aprovados”85.

  83 “Obras na sede da Filarmónica Lira e Progresso Feteirense”, O Feteirense, 2008, dezembro 29 (11), p. 10.
  84 BPARJJG, Sociedade Filarmónica Lira e Progresso Feteirense, “Carta do presidente da direção ao governador civil do distrito da Horta, de 16 de 

março de 19135”.
  85 Na Informação que acompanhava o Alvará, pode ler-se: ”Tendo lido os Estatutos que pretende reger-se a Sociedade Filarmónica Lira e Progresso 

Feteirense, com sede na freguesia da Feteira, concelho da Horta, não encontrei disposição alguma que possa brigar com a legislação em vigor e seja 
contrária aos bons costumes e segurança social, merecendo portanto, serem aprovados”, BPARJJG, Governo Civil do Distrito da Horta, “Informação 
[Alvará n.º 18. Em 25 de março]”. Em 1964 seria estreado o estandarte da filarmónica. Feito em damasco cor de pérola. No centro uma lira bordada, 
com uma cercadura de louros. Por baixo desta o nome da filarmónica e as datas 1921-1964. A bandeira, de fundo verde, assemelha-se ao estandarte, 
tendo nem retângulo branco uma lira e o nome da filarmónica cercados por duas folhas de louro. Quanto ao fardamento. O primeiro, depois de 
utilizaram indumentária própria durante alguns anos, foi de cor branca; na década de 1960 foi adquirido um constituído por calça e camisa branca 
e casaco azul escuro; nos finais da década seguinte, calça e camisa branca e casaco azul-marinho. 

Gravura 105: Sede
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Para lá das suas atividades musicais e da deslocação a várias ilhas 
dos Açores86, verificamos que a Feteirense, embora de forma efémera, 
organizou um Orfeão em finais da década de 1940, por Alexandre Fraga; 
participou em festividades carnavalesca com a apresentação de danças 
de arcos, de espadas ou de cardaços, a que se associava sempre uma 
sátira social87; levou a cabo o concurso “De tudo um Pouco” [1982]; 
teve uma equipa de basquetebol88; levou a cabo uma série de diversões 
noturnas tanto no seu campo de jogos89 como na sua sede; promoveu a 
projeção de filmes na sua sede pela delegação da Horta da FNAT90; e 
realizou, durante alguns anos, um Império em Honra do Divino Espírito 
Santo, primeiro no adro da igreja e depois junto à sua sede no Largo 
da Artilharia:

“Promovidas pela filarmónica Lira e Progresso Feteirense realizam-se amanhã [26] na 
Feteira festas solenes de Espírito Santo, havendo na igreja paroquial missa solene e coro-
ação. De tarde, junto do edifício sede daquela filarmónica haverá arraial com arrematação 
de oblatas, tocando a mesma filarmónica um escolhido reportório”91.

  86 Pico, São Jorge (três vezes), Flores (três), Graciosa, Terceira (duas: “Seguiu ontem [2] no iate motor Santo Amaro a excursão feteirense, composta 
de 54 pessoas, incluindo a filarmónica Lira Feteirense”, “Dia a Dia [Excursão]”,  Correio da Horta, 1943, setembro 3 (3 384), p. 2.

  87 A última aconteceu em 1978. Regista-se a dança os Pescadores: “Rapazes, pescadores / O trabalho a acabar / Daqui a meia hora / A fragata vai 
largar”.

  88 Nomes como Virgílio Luna, Jorge da Rosa (do Álvaro), Eduardo Rosa (Latim), Alberto Silva, José Garcia, José Maria Gonçalves (treinador), Manuel 
da Costa, Ângelo Vargas, Manuel Contente, José Garcia. José Vargas, Serafim Duarte e Alfredo do Pico, foram alguns dos atletas que fizeram parta 
da equipa de basquetebol da Feteirense. “Na freguesia dos Flamengos realizou-se ontem na sede da filarmónica Nova Artista Flamenguense uma 
partida de basquetebol entre um grupo da Feteira e uma da filarmónica, resultando um empate por 8 pontos. / Depois seguiu-se dança que esteve 
muito animada, abrilhantada pela Nova Artista Flamenguense, “Dia a Dia [BASKET-BALL]”, Correio da Horta, 1946, julho 22 (4 228), p. 2.

  89 “Também no campo de jogos da Filarmónica Lira e Progresso Feteirense, realizou-se ontem uma diversão Noturna”, “Dia a dia”, Correio da Horta, 
1939, julho 17 (2 183), p. 2. Veja-se ainda Ibidem, 1939, julho 15 (2 182), p. 4.

  90 1968, janeiro 13: A Tirana (300 espetadores); março 15: Pachim (250); 21: Um trono para Cristina (300); 30: Marisol Apaixonada (300); abril 17: 
Marisol Apaixonada (300); 25: Teia de Aranha (200): maio 2: Idade da Inocência (100); junho Junho 18: 29 Irmãos (90); 27: O Grão de Milho (120).

  91 “Diversas Notícias [Festas do Espírito Santo], Correio da Horta, 1935, maio 25 (964), p. 2; “Império da Sociedade Filarmónica Lira e Progresso 
Feteirense. / É no próximo Domingo, 15 do corrente, que esta Filarmónica realiza o seu costumado Império no sítio do Adro da Igreja da Feteira. / 
Pelas 4 horas sairá o cortejo de casa do Sr. António Pereira Contente, seguindo-se arraial com arrematações de oblatas e outros atrativos. / A Direção 
convida todas as pessoas que se queiram incorporar no cortejo e bem assim concorrer com uma oferta”, Ibidem, 1941, maio 23 (2 736), p. 2.

Gravura 106: Alexandre Fraga

Gravura 107: Orfeão Gravura 108: Equipa de Basqutebol da Lira e Progresso Feteirense
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Gravura 109: Novos Músicos, 1964
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Gravuras 110, 111 e 112: A Lira e Progresso Feteirense em diferentes fases da sua existência
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filarmónica Nova união recreativa feteirense

“No sítio da Atalaia, Feteira, arma-se, amanhã, o costumado império, que será abrilhan-
tado pela filarmónica Nova União Recreativa Feteirense”, “Império”92.

Em 15 de fevereiro de 1917 surgia na freguesia da Feteira “uma sociedade de recreio” de-
nominada Grémio Recreativo Feteirense, com sede na Rua da Igreja n.º 8. 

Em 1936, o Grémio passou a dispor de uma filarmónica. Se é certo que teve uma duração 
efémera não é menos verdade que não sabemos se se extinguiu em 1940, como abaixo se alude 
ou, então, em 1945, data de encerramento definitivo do Clube.

 Exerceu o cargo de regente Manuel Dutra. O seu instrumental começou por ser o da filar-
mónica de São Mateus do Pico e depois o da União Musical da cidade da Horta.

Apesar de se saber que tinha sede na rua supra e um campo de jogos – Beira Mar –, de se ter 
apresentado pela primeira vez numa procissão da Semana Santa no mesmo ano da sua fundação, 
de ter à semelhança da Música Velha - Lira e Progresso Feteirense - uma equipa de Basquetebol, 
inferimos que em 1940, por uma carta de 28 de março93, o sócio do clube Henrique Stattmiller 
de Saldanha e Albuquerque informava o governador civil que o Grémio Recreativo Feteirense 
“não tem dado cumprimento aos estatutos”.

Esta situação levou a que o mesmo fosse encerrado a 7 de outubro de 1940, por determinação 
daquela autoridade, ficando na posse da Polícia de Segurança Pública do distrito da Horta os 
instrumentos da Filarmónica Nova União Recreativa Feteirense, como se pode ver no quadro 13. 

Quadro 14: relação dos instrumentos da Filarmónica Nova União Recreativa Feteirense à guarda da p.s.p.

instrumento total
Bombo um
tarola um
pratos um jogo

trombones três
saxofones dois
filicornes dois

Contrabaixos dois
Bombardinos dois

trompas Quatro
Cornetins dois
requinta um

Clarinetes Cinco
soprano um

total vinte e sete94

BparJJG, Polícia de Segurança Pública do distrito da Horta, “ofício, n.º 935, de 8 de outubro de 1940, ao governador civil [moreira 
de Carvalho] em que se remetia o auto de encerramento, bem como a relação dos instrumentos da filarmónica”. 94

  92 Correio da Horta, 1938, junho 11 (1 863), p. 2.
  93 Dois dias antes da data da carta, a 26 de março de 1940, o presidente da Assembleia Geral, Alfredo Crisóstomo da Silveira, “Convoca a Assembleia 

Geral composta pelos Sócios fundadores, para se reunirem em sessão extraordinária, no próximo dia 31 do corrente, pelas 13 horas, na sede da Filar-
mónica do mesmo Clube, a fim de tratar de assuntos referentes à mesma. / Igualmente fica convidada a Direção do mesmo Clube, e os Srs. acionistas 
auxiliares da dívida da mesma. / Não tendo número suficiente de sócios, fica desde já convocada nova reunião para o dia 7 de abril, às mesmas horas; 
a qual funcionará com qualquer número de sócios”, BPARJJG, Filarmónica Nova União Recreativa Feteirense, “Convocatória”, 1940.

  94 Estado de conservação dos instrumentos: regular, exceto os pratos que estão partidos; uma trompa que lhe falta o bocal e um saxofone de metal 
branco, que se encontra em bom estado. Ficaram na sede diversas peças de música e as estantes de madeira. São referenciados ainda vinte e sete 
bonés e onze músicas, BPARJJG, Polícia de Segurança Pública do distrito da Horta, “Ofício, n.º 935, de 8 de outubro de 1940, ao governador civil 
[Moreira de Carvalho] em que se remetia o auto de encerramento, bem como a relação dos instrumentos da filarmónica”.
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Nestas circunstâncias, pela leitura de um Relatório do Comandante da P.S.P. –  de 10 de 
outubro95 –,  de acordo com as instruções que lhe haviam sido remetidas pelo governador civil e 
de um ofício remetido ao regedor da Feteira96, conclui-se que este devia convocar tanto a direção 
do Clube Recreativo Feteirense como da Filarmónica Nova União Recreativa Feteirense, para 
comparecerem no dia 13 de outubro, pelas 16 horas na sede do Grémio, “perante o delegado 
do governo civil o oficial António José Sequeira e dos agentes da Polícia Custódio Anastácio 
Josefa e António Martins Cigano”. Para o efeito, cada uma devia nomear uma comissão de cinco 
indivíduos, da sua confiança97. 

Isto quer dizer que, apesar de pertencer ao Grémio, como já se alude, a filarmónica tinha 
os seus corpos gerentes e estatutos próprios (desconhecidos). Podemos perguntar, será que para 
lá do não cumprimento do estipulado nos Estatutos do Clube, as duas direções estavam em lití-
gio? Pode admitir-se que sim, porque no relatório que vimos seguindo se refere: “A fim de ver 
se era possível chegar-se a um acordo amigável, sem desprestígio para qualquer das partes”. 
Cabe referir que nos Estatutos do Clube não se faz qualquer referência à existência de uma fi-
larmónica. Apenas que a “Sociedade terá um grupo desportivo que se dominará SPORT CLUB 
FETEIRENSE” [§ único, do art.º II].

Pelos depoimentos dos intervenientes, verificamos que as duas comissões haviam sido 
mandatadas pelos restantes sócios para que, na reunião aprazada para 13 de outubro, os repre-
sentassem; de seguida, ficamos a conhecer que o Grémio havia estado “sempre à margem da 
Lei, o que já lhe merecera ser encerrado por três vezes pela autoridade superior do distrito”, o 
que levou a que todos concordassem que era uma situação não só embaraçosa mas vergonhosa 
e que estavam cientes da “penalidade que no rigor da lei se podia aplicar”

Em terceiro lugar, se tivermos em atenção as palavras de Saldanha pode mesmo admitir-se 
que a vida do Grémio, principalmente depois da formação da sua filarmónica, foi marcada pela 
desarmonia, pelas desavenças, pela intriga “pelo que se conclui que os corpos gerentes estão 
incompatibilizados com parte da massa associativa, pelo que já procederam a algumas demis-
sões”. As suas palavras seriam corroboradas e aclaradas por Alfredo Crisóstomo.

Finalmente, o delegado do governo civil perguntou se estavam dispostos a unirem-se para 
assim cumprir os estatutos e trabalhar dentro da lei em benefício da coletividade. Depois de uma 
resposta afirmativa, foi decidido criar uma comissão de três membros, “composta por gente séria 
e digna”, como se pode ler, uma vez que a “direção estava incompatibilizada com grande parte 
dos sócios”. Esta viria a ser presidida pelo regedor da freguesia e constituída por uma membro 
do Grémio – Saldanha – e outro da Filarmónica – Crisóstomo – com o objetivo, caso o gover-
nador concordasse, de gerir a sociedade com os mesmos poderes da Direção eleita, assumindo 
todo o direito sobre o clube e a filarmónica: organizar eleições no mês de dezembro do mesmo 
ano, reformar os estatutos e apresentar as contas no governo civil.

  95 BPARJJG, Polícia de Segurança Pública do distrito da Horta, Relatório de 10 de outubro de 1940.
  96 Era então regedor Joaquim Inácio da Fonte, que foi um dos sócios fundadores da Lira e Progresso Fereirense. BPARJJG, Polícia de Segurança 

Pública do distrito da Horta, “Ofício, n.º 1 012, de 11 de outubro de 1940, regedor da freguesia da Feteira”.
  97 Compareceram pelo Grémio, os senhores António Pereira Contente, António Francisco da Silveira, Carlos da Silva, Henrique Stattmiller de Salda-

nha e Albuquerque e Manuel Garcia da Neves; por parte da Filarmónica, António de Vargas Garcia, António Maria Fagundes, Alfredo Crisóstomo, 
Alfredo Silveira Dutra e António Silveira Dutra e ainda o regedor da freguesia, Joaquim Inácio da Fonte.
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Deste modo, face à solução encontrada, pedia-se, caso o governador anuísse., que fosse 
entregue à comissão nomeada o instrumental em poder do comando da Polícia, ao mesmo tempo 
que este devia entregar à comissão as chaves do Grémio e retirar a selagem das portas. Face ao 
exposto, pode ler-se no despacho do governador, de 15 do mesmo mês: “Concordo. Moreira de 
Carvalho”.

Nestas circunstâncias, o que nos surpreende, todavia, é a partir de 1940 a inexistência de 
mais referências à filarmónica e às suas atividades. Será que podemos aceitar a hipótese que a 
mesma se ficou por aqui?  

A filarmónica costumava realizar o Império do Porto da Feteira, geralmente no mês de 
outubro, conhecido na gíria local como o célebre império do sítio do Porto, considerado um dos 
mais concorridos da freguesia. Regra geral, o programa constava de manhã, festa paroquial de 
Nossa Senhora do Rosário com procissão. De tarde, um grande cortejo com os emblemas Divinos, 
seguindo-se o arraial com arrematação de oblatas. À noite um grandioso festival no CAMPO 
BEIRA-MAR havendo dança, chamarrita, esmerado serviço de bufete com o precioso néctar do 
Pico e um “sensacional” encontro de basquetebol entre as primeiras categorias da Sociedade Lira 
e Progresso Feteirense e Nova União Recreativa Feteirense que costumava despertar grande 
entusiasmo entre o povo da freguesia da Feteira. 

Em síntese, de todas as belas-artes a música é sem contradição a que mais diretamente e mais 
naturalmente conduz à civilização dos povos; e tem a particularidade de pertencer, ao mesmo 
tempo e em grau igual, ao rico, e ao pobre, ao sábio e ao ignorante; tanto pode aprender o menino 
com oito anos como o homem já maduro de idade. No fundo, as filarmónicas, ou bandas como 
também são conhecidas, são compostas por tocadores – “estes filhos de Euterpe” – de todas as 
esferas sociais, homens de boa vontade que lhes dão o seu esforço e trabalho desinteressada-
mente. Tal permite acreditar, que o seu desaparecimento deve ser entendido como uma perda 
desta vivência coletiva e valorização crescente da individualidade, porque o desaparecimento 
das filarmónicas e dos clubes desportivos e recreativos fez desaparecer praticamente a única 
oferta cultural a que a respetiva freguesia tinha acesso, desempenhado nesse sentido, um papel 
crucial nas suas práticas e hábitos de lazer98.

Repare-se, que apesar de, no presente, existirem outras alternativas ao ensino da música, 
à aprendizagem de um instrumento musical e das filarmónicas constituírem ainda nos meios 
rurais os conservatórios locais, disponibilizando às populações o ensino da música, com vista 
à integração de novos elementos, devemos entender que as dificuldades por que passa a Lira e 
Progresso Feteirense, podem, com o tempo, constituir uma enorme perda social e cultural para 
a freguesia.

  98 “Sociedade Recreativa Pasteleirense. Comunica-se a os Sócios e Exmas. Famílias que no próximo sábado 6 do corrente, com início pelas 20 horas, se 
realizará uma festa que será abrilhantada pelo Jazz Feteirense e nos intervalos bailes populares. A DIREÇÃO”, Correio da Horta, 1947, dezembro 6 
(4 633), p. 2; “Salão Teatro Feteirense. Grupo Dramático do Lusitânia - Clube Recreio Velense. Domingo 10 de setembro de 1939”; “Amanhã 
[24], último domingo de agosto no sítio da Vigia haverá o bom petisco e a Tuna da Feteira tocando vários repertórios, principalmente a chamarrita. 
Espera-se enorme concorrência”, A Democracia, 1930, agosto 23 (2 068), p. 3. Ficam os registos.



171

5.4. Grupo folClóriCo da fEtEira

Na ilha do Faial ao longo do século XX foram criados diversos agrupamentos folclóricos.
A primeira referência a um agrupamento folclórico na freguesia da Feteira data de 1949.
Neste ano a Junta Geral do distrito Autónomo da Horta, então presidida por Norberto de 

Faria Amaral, levou a cabo, nos dias 22 de maio e 19 de junho um Certame de Pecuária e de 
Folclore na cratera da Quinta de S. Lourenço, com a participação de 13 grupos do Faial e um  
do Pico99. 

O certame de Folclore, “esplêndido de cor e esfusiante de graça”, foi constituído por 
balhos e descantes, tendo o público – que riu, folgou e aplaudiu – afluído em grande nú-
mero – cerca de dez mil pessoas –, como se faz referência na imprensa da época: “As 
encostas [da cratera] encontravam [-se] apinhadas de gente”, tendo todos os grupos reali-
zado uma “exibição conscienciosa das suas danças regionais, apresentando balhos muito  
interessantes”100.  

Se é certo que a imprensa faialense, como já se referiu, consagrava o certame como  
um dos mais belos espetáculos de cunho regional realizado na ilha do Faial, não é menos certo 
que exaltava a ideia de que estava dado o primeiro passo – um passo gigantesco – para a reali-
zação “de soberbas festas regionais”101. Todavia, só entre 1967 e 1968 é que seriam realizadas 
as festas de São Lourenço, depois de restaurada a sua ermida em 1966, pela Paróquia de Nossa 
Senhora da Luz dos Flamengos.

Na ordem de apresentação dos grupos, o da Feteira atuou em segundo lugar (entre as  
12h30 e as 12h45), depois do Grupo Folclórico da Candelária. A apresentação de cada grupo 
tinha a duração de 15 minutos.

Todos os grupos se reuniram às 10h30 ao longo da estrada de acesso à freguesia dos  
Flamengos junto à entrada da Quinta de S. Lourenço, de acordo com uma ordem previamente 
estabelecida e que seria também a de atuação: Candelária (Pico), Feteira, Castelo Branco, Lom-
bega, Areeiro, Capelo, Praia do Norte, Cedros Salão, Pedro Miguel, Lomba do Pilar, Flamengos, 
Volta e Chão Frio.

Seguiu-se o desfile, que passou pela tribuna onde se encontrava o governador civil e  
demais autoridades, os grupos que mantinham entre si uma distância de 20 metros, dirigiram-se 
até à Cratera local onde se iria iniciar o concurso de “balhos regionais”: ”Feteira: 30 pessoas que 
dos instrumentos de corda, com garbo tocados, tiram notas vibrantes de alegria. As mulheres 
trajam antigos casquinhos, saias pretas, abeiros sobre lenços claros”102.

  99 No dia 19 de junho decorreu a segunda parte do certame iniciado a 22 de maio, devido a este ter sido interrompido pela chuva. Sobre o assunto 
veja-se M.[anuel] D.[ionísio], “Festas e Exposições em S. Lourenço”, O Telégrafo, junho 21 (14 784), p. 2; “A conclusão do Certame de Folclore”, 
Ibidem, junho 22 (14 785), p. 1

100 Cf. “Certame Folclórico”, Correio da Horta, 1949, junho 20 (5 081), p. 1. O júri que classificou os balhos era constituído por Ana Adelina Bettencourt 
da Costa Nunes, José da Silva Peixoto, Alberto Vargas, José Osório Goulart e João José da Silveira Pires. O primeiro prémio, no valor de 2 000$00, 
foi desdobrado em 1 000$00 cada, foi atribuído aos Grupos do Capelo e da Praia do Norte – melhor representação folclórica.

101 Cf. “Certame Pecuário e Folclórico”, O Telégrafo, 1949, maio 24 (14 854), p. 1. Sobre o assunto, veja-se “Folha Informativa dos Serviços”, Junta 
Geral do distrito Autónomo da Horta, 1949, maio (4).

102 “Na Quinta de S. Lourenço. A propósito da conclusão do Certame Folclórico”, O Telégrafo, 1949, junho 19 (14 873), p. 1; “A conclusão do Certame 
de Folclore”, Ibidem, 1949, junho 22 (14 875), p. 1.
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A Junta de Freguesia da Feteira, na sua reunião de 24 de abril, por proposta do presidente, 
decidiu que se enviasse ao Presidente da Junta Geral do distrito autónomo da Horta, uma carta 
onde se elogiava a mesma “pela forma brilhante como decorreu o certame Pecuário e Folclórico 
levados a efeito pela referida Junta”, corroborando assim o sucesso destacado pela imprensa local103.

 

103 AJFF, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1938-1950, fl. 42.

Gravura 113: Cartaz alusivo ao Certame Folclórico, 1949

Gravuras 114 e 115: Grupo Folclórico da Feteira
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Passados cerca de 45 anos, 1994, numa iniciativa de três jovens da freguesia da Feteira – 
Carla Costa, Lília Estrela e Humberta Goulart –, viria a surgir, em março daquele ano, o Grupo 
Cultural e Recreativo Farrobim Jovem104, com o objetivo de levar a cado um conjunto de “diver-
timentos e serviços recreativos diversos”, como se pode ler no artigo segundo dos Estatutos105. 
Em maio do mesmo ano, faria a sua primeira apresentação pública no Império do Farrobim. A 
segunda, ainda em 1994, na Festa da Padroeira da freguesia (agosto).

A apresentação oficial do hoje designado Grupo Folclórico da Feteira aconteceu a 11 de 
fevereiro de 1995, na sede da filarmónica Lira e Progresso Feteirense, O sucesso da sua atividade 
explica que a 10 de abril do mesmo ano o grupo se oficialize com a assinatura dos Estatutos106. 
A partir de então passava a ter existência legal. Tem a sua sede na antiga escola Primária do 
Farrobim, cedida, para o efeito, pela Câmara Municipal da Horta.

Em 2003, a Casa do Povo da Feteira lança um CD do Rancho de Natal do Grupo Folclórico.
Além das suas atuações na ilha do Faial e outras atividades desenvolvidas, entre elas o teatro, 

destacam-se a participação em vários certames de folclore realizados na freguesia das Bandeira, 
ilha do Pico; na Semana Cultural das Velas, S. Jorge, em 1998; na Festa do Emigrante, Lajes das 
Flores, em 2003; nas festividades de Nossa Senhora de Lourdes do Carapacho, ilha Graciosa, 
em 2003; e nas Sanjoaninas, ilha Terceira, em 2004.

104 Assim designado no artigo primeiro dos Estatutos, Grupo Cultural e Recreativo Farrobim Jovem, Ibidem, 1995, fl. 1 v.
105 Idem.
106 Foram subscritores: Maria Cármen Dias da Costa Goulart, Manuel Humberto Goulart, Maria da Fátima Soares Simas da Costa, José Carlos Dias 

da Costa, Maria Teresinha do Vale Pereira, Maria Estela Pereira, Manuel Alberto Costa da Estrela, Maria Salomé Goulart da Silva Costa da Estrela, 
Carla Maria Simas Costa e Maria Madalena Dias da Costa. Constituído por nove artigos. 

Gravura 116: Apresentação do Grupo Folclórico da Feteira, 1995
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Gravuras 117 e 118: Duas fases da sua existência
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5.5. dEsporto

A criação do Centro de Recreio Popular Farrobiense em 1961, com sede e campo de jogos 
na Rua dos Almances, e sua filiação na Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho (F.N.A.T.) 
não nos pode levar a pensar, antes de mais, que a atividade desportiva na freguesia da Feteira se 
encontrava na estaca zero, ou dizendo por outras palavras não se pense que simplesmente não 
existia. Com efeito, não era isto que se verificava.

Deste modo, como se refere, tanto a filarmónica Lira e Progresso Feteirense como a Nova 
União Recreativa Feteirense dispunham ambas de um campo de jogos e de uma equipa de bas-
quetebol, e, em 1933, na sequência da reorganização do Grémio Recreativo Feteirense, este, 
de acordo com os seus estatutos, “terá um grupo desportivo que se dominará SPORT CLUB 
FETEIRENSE”. No entanto, sobre a sua existência e atividades, não encontrámos quaisquer 
referências.

5.5.1. a delegação da Horta de fundação Nacional para a alegria no trabalho

Pelo decreto-lei n.º 25 495, de 13 de junho 1935, seria criada a Fundação Nacional para 
Alegria no Trabalho [F.N.A.T]. 

Gravura 119: Atuando nas festividades do Império do Farrobim
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Em 1950, com a publicação, em 24 de maio, do decreto-lei n.º 37 836, que aprovava aos 
novos estatutos, a F.N.A.T. entra “decididamente numa fase de revisão e consolidação107, passando 
todas as coletividades, que visassem o aproveitamento livre dos trabalhadores – sua formação 
social e física –, a inscrever-se obrigatoriamente naquele organismo como C.A.T. – Centro de 
Alegria no Trabalho – ou C.R.P. – Centro de Recreio Popular.

Na sequência da revolução de 25 de abril de 1974, o IV governo provisório108, depois de 
um processo de saneamento e remodelação da F.N.A.T., chefiado por Vasco Gonçalves, decidiu 
alterar, pelo decreto-lei 184/75, 3 de abril109, a sua designação inicial, passando a chamar-se 
Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos [I.N.A.T.E.L.]110.

Em 1954, a direção da FNAT presidida então por Quirino dos Santos Mealha, na sua reu-
nião de 8 de outubro de 1954, “resolveu criar uma delegação no distrito da Horta, a qual passa a 
referenciar-se pelas letras D.H.”111. Esta decisão depois seria dada a conhecer através da “Ordem 
de serviço n.º 184”, de 22 de outubro de 1954”, ao delegado do Instituto Nacional do Trabalho 
e Previdência da Horta, Dr. António Rebelo Frutuoso de Melo, acompanhada pelo ofício n.º 10 
402, onde se pode ler a determinado passo:

“[Esta Direção] deliberou criar uma delegação da F.N.A.T. no distrito da Horta […] 
dando satisfação aos desejos dos trabalhadores desse distrito, representado por V. Exa., 
e a si própria, além do consequente alargamento e difusão do espírito corporativo, nos 
aspetos que a ação da F.N.A.T. abarca”.

Esta situação levaria o articulista do jornal Correio da Horta, depois de salientar a criação na 
Horta da primeira delegação daquele organismo nos Açores, a escrever: “A F.N.A.T., no sentido 
de expandir a sua atividade e dado o grande interesse que está a despertar em alguns pontos do 
Arquipélago dos Açores, resolveu criar naquelas ilhas a primeira Delegação que será no distrito 
da Horta”112. No entanto, o articulista dava corpo a um velho lamento, quando enfatizava que, 
sendo a primeira delegação dos Açores “daquela altruísta Organização”, como designava, era 
algo que “poucas vezes acontece” na cidade da Horta113.

107 Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho, Os Princípios, as Realizações e as Perspetivas, Ano XX, Lisboa, Gabinete de Divulgação, 1935-1954, 
p. 35. Era presidente da direção Quirino dos Santos Mealha.

108 26 de março a 8 de agosto de 1975.
109 “Reconhecendo-se a conveniência de alterar a designação do organismo criado pelo artigo 1.º do Decreto-Lei 25 495, de 13 de Junho de 1935, sob 

a denominação de Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho. Nestes termos: […] o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o 
seguinte: Artigo único. - 1. Passa a denominar-se Instituto Nacional para Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores (I.N.A.T.E.L.) a 
Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho (F.N.A.T.), criada pelo artigo 1.º do Decreto-Lei 25 495, de 13 de Junho de 1935. […]. 3. Mantêm- 
-se, porém, plenamente em vigor todos os atos e contratos celebrados pelo organismo sob a anterior denominação. Visto e aprovado em Conselho 
de Ministros. - Vasco dos Santos Gonçalves - José Inácio da Costa Martins. Promulgado em 22 de março de 1975. Publique-se. O Presidente da 
República, FRANCISCO DA COSTA GOMES”, PORTUGAL, Diário do Governo, I Série, 1975, abril 3 (78), p. 514: “Decreto-Lei 184/75, de 3 
de abril”.

110 Simon Kuin, “Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho”, in António Barreto & Maria Filomena Mónica [coordenadores], Dicionário de História 
de Portugal, Suplemento F/O, vol. 8, Lisboa, Figueirinha, 1999, pp. 72-74.

111 ADHINATEL, Delegação da Horta da F.N.A.T., Correspondência Recebida, 1954. Só em 1966, é que foi estabelecida a Delegação da F.N.A.T. na 
ilha de São Miguel.

112 “Foi criada nesta cidade a primeira delegação do F.N.A.T. nos Açores”, Correio da Horta, 1955, janeiro 3 (6 729), p. 1. A primeira sede da Delegação 
situava-se na Casa n.º 7 da rua Walter Bensaúde. Em 1958, pela ata de 5 de janeiro, verificamos que se encontrava instalada na rua Comendador Ernesto 
Rebelo 14. Depois passaria para a casa n.º 10 da mesma rua.

113 Ibidem.
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Não obstante, a D.H. só entrou em atividade a partir de setembro do ano seguinte, acontecendo 
a sua inauguração solene apenas a 1 de dezembro – certamente coincidente com o simbolismo 
das festividades do dia da Restauração –, cerimónia presidida pelo então governador do distrito 
da Horta, Dr. António de Freitas Pimentel. Era delegado o Dr. António Vítor Ferreira Brochado. 
Para o efeito, seria elaborado um programa “elucidativo” de festas da inauguração114. Importa 
dizer que numa terra pequena como a ilha do Faial, onde tudo constituía novidade, “decorreram 
brilhantemente as atividades inaugurais da F.N.A.T na Horta”115.

a f.N.a.t. nas freguesias rurais da ilha do faial

Ao favorecer-se a ilha do Faial com uma delegação da F.N.A.T., pretendia-se criar um 
organismo que propiciasse de forma organizada o aproveitamento útil do tempo livre dos traba-
lhadores através de diferentes organismos corporativos e da descentralização das suas atividades.

Note-se que cerca de seis anos depois, em 1960, não se tinha quaisquer dúvidas sobre 
o papel da D.H., quando se reconhecia, por um lado, que não bastava afirmar que os centros 
correspondiam com o maior entusiasmo e dentro das suas possibilidades às iniciativas da D.H. 
e, por outro, seria necessário dotá-los com o necessário aperfeiçoamento técnico, porque neste 
caso, em concreto, lutavam com inúmeras dificuldades:

“A falta de técnicos nos diferentes desportos; a impossibilidade de contar com equipas 
formadas por jogadores de boa categoria, como consequência do isolamento próprio das 
ilhas; a não existência de organismo oficial, para a orientação dos desportos considerados 
pobres; a falta de professores de educação física, são fatores que pesam bastante no fraco 
rendimento do nosso atleta-trabalhador”116.

É nesta conformidade que se há de entender a apresentação, em 1963, de um “Plano dos 
Cursos de Arbitragem” nas modalidades de futebol, andebol, basquetebol, hóquei em patins e 
voleibol – estas últimas quatro designadas de “desportos pobres117 –, e, no ano seguinte, da Escola 
de Atletismo da D.H.118.

114 “Programa das festas de inauguração solene da Delegação da F.N.A.T. no distrito da Horta, no dia1 de dezembro de 1955”, Correio da Horta, 1955, 
novembro 30 (7 005), p. 1: Veja-se, “Delegação da F.N.A.T. no distrito da Horta”, O Telégrafo, 1955, dezembro 2 (16 799), p. 1.

115 “Decorreram brilhantemente as atividades inaugurais da F.N.A.T na Horta”, Correio da Horta, 1955, dezembro 2 (7 006), pp. 1-2.“ Veja-se “A Inauguração 
da Sede e das Atividades da F.N.A.T.”, O Telégrafo, 1955, dezembro 3 (16 800), p. 1; ADHINATEL, Delegação da Horta da F.N.A.T., Correspondência 
Expedida, 1955: ”Ofício do delegado da D.H, António Brochado, de 12 de dezembro de 1955, ao Presidente da F.N.A.T., em Lisboa”, comunicando, por 
um lado, todas as incidências em torno da inauguração solene da Delegação e que a mesma já se encontrava em funcionamento desde o mês de setembro, 
por outro; “F.N.A.T.”, Correio da Horta, 1955, dezembro 6 (7 008), p. 1:”Do digno delegado na Horta da fundação Nacional para a Alegria no Trabalho, Sr. 
Dr. António Brochado, recebemos um ofício de agradecimento pela colaboração que prestámos àquele organismo quando da inauguração da sua delegação 
neste distrito. / Reafirmamos o desejo de colaborarmos com a F.N.A.T., estando de há muito convencidos de que por intermédio daquela organização tornar- 
-se-á mais fácil e profícua divulgação da ética do Estado Novo, ao mesmo tempo que se oferecem serões para recreio dos trabalhadores. A par de outras 
atividades características da F.N.A.T.; Carlos Lobão, “A Delegação da Horta da Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho”, in Manuel Sílvio Alves 
Conde & Susana Serpa Silva [coord.], História, Pensamento e Cultura. Estudos em Homenagem a Carlos Cordeiro, Ponta Delgada, 2016, pp. 185-207.

116 ADHINATEL, Delegação da Horta da F.N.A.T., Correspondência Expedida: “Ofício do delegado da D.H., Manuel J. Mendeiros Casquilho, de 17 de 
março de 1960, ao Presidente da Direção da F.N.A.T., em Lisboa”.

117 ADHINATEL, Estevão da Câmara Machado Ávila [Auxiliar Técnico], Comissão Distrital da Árbitros, Juízes e Cronometristas – Delegação da Horta, 
31 de outubro de 1963. No jornal Correio da Horta chegou a haver mesmo a “Página Corporativa”, coordenada pela Comissão distrital do Plano de 
Formação Social Corporativa, em que, entre outras notícias, dava destaque às atividades da D.H., cf. Ibidem, 1960, agosto 27 (8 433), pp. 2-3.

118 Idem, Programa do Funcionamento da Escola de Atletismo desta Delegação, 25 de agosto de 1964.
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No entanto, tanto as limitações da F.N.A.T. como dos seus filiados não impediam que lo-
calmente não se reconhecesse a sua validade porque para a imprensa faialense, estes organismos 
tinham começado a conquistar o interesse das gentes, como se opinava a propósito da inauguração 
do C.R.P. de Pedro Miguel: “Aqui deixamos as [sic] nossos votos para que o Centro de Recreio 
Popular da freguesia de Pedro Miguel, o primeiro a ser criado e inaugurado no distrito da Horta, 
seja aquilo que o seu presidente e os seus associados desejam: - Um grande e modelar Centro”119.

Esta situação permite-nos afirmar que a ação da Delegação no Distrito da Horta foi valiosa. 
E não se tinha qualquer dúvida da sua ação. Neste âmbito, o comentário do articulista da rubrica 
Mirante, do jornal Correio da Horta, em 1967, pela passagem do 12.º aniversário da instalação 
da delegação, comprova o entusiasmo que a mesma estava a suscitar em todo o distrito, devido 
à sua ação deveras evidente: “Tem-na caracterizado (e sobretudo) uma atividade [variadíssima], 
diremos mesmo excecional. Por isso, este registo de aniversário significa um aplauso do distrito. 
Aplauso à obra realizada e felicitações a quantos têm dado esforçada colaboração”120.

 Logo em 1956, dado o interesse que o Desporto rural vinha merecendo, desde a instalação 
da D.H., foram criados os Centros de Recreio Popular de Pedro Miguel (n.º 103), da Lombega 
(n.º 107) e dos Flamengos (n.º108), presididos respetivamente pelos senhores padre Genuíno 
Alexandre Madruga, Ramiro de Sousa Pereira e Albano Ferraz Lacerda, destinados ao desen-
volvimento físico, intelectual, social e moral dos seus associados. Outros se seguiriam tanto na 
ilha do Faial como nas ilhas do Pico e das Flores121.

O desporto, a cultura e o recreio são os três pilares que marcaram de forma evidente a ação 
da D.H. nas diferentes ilhas sobre a sua responsabilidade.

Em finais de 1955, a direção da F.N.A.T. em Lisboa, dando continuidade a um projeto ini-
ciado em 1950, decidiu levar a cabo a VI edição do Concurso de Presépios. Podemos considerar 
esta iniciativa a primeira atividade levada a cabo pela D.H.

A esta seguiu-se em janeiro – dia sete, sábado – do ano seguinte, um espetáculo para tra-
balhadores – Serões para Trabalhadores – 122; em maio, um curso de Ginástica orientado pelo 
professor Tavares da Silva123; em julho, uma excursão às ilhas das Flores e Corvo, … e em 22 de 
setembro um espetáculo integrado nas comemorações do XXII aniversário da promulgação do 
Estatuto do Trabalho Nacional [23 de setembro de 1933]124.

119 “A F.N.A.T. em Pedro Miguel”, Correio da Horta, 1956, junho 18 (7 170), p. 1.
120 Mirante, “Comemoração do 12.º aniversário”, Correio da Horta, 1967, dezembro 1 (10 632), p. 1. Sobre a ação da F.N.A.T., veja-se Joaquim Veríssimo 

Serrão, História de Portugal [1941-1951], vol. XV, Lisboa, Editorial Verbo, 2003, pp. 518-519.
121 Em 1967 existiam filiados na D.H. 18 centros (Faial: C.P.R. de Pedro Miguel, da Lombega, dos Flamengos, da Conceição (119), do Farrobim (129), 

do Salão (142), da Praia do Almoxarife (143) e do Capelo (164); Pico: da Ribeirinha (113), do Cais do Pico (133), das Lajes (139), da Madalena 
(151), de Santa Luzia (152) e de São Mateus (159); Flores: das Lajes (Lajense, 155), da Fazenda (Fazendense, 163), de Santa Cruz (164) e de 
Ponta Delgada (170). Sindicatos: dos Carregadores e Descarregadores, dos Empregados de Escritório e Caixeiros, dos Empregados e Operários 
da Industria de Panificação de Angra – secção da Horta, Motoristas, dos Operários da Construção Civil, do CAT: Centro de Desporto, Cultura e 
Recreio do Pessoal dos CTT e do Grupo Desportivo da Junta Autónima de Estradas, J.A.E.), Casa dos Pescadores da Horta e Casas do Povo dos 
Cedros (Faial) e da Candelária (Pico), ADHINATEL, Delegação da Horta da F.N.A.T., “Lista dos Organismos Filiados em 26 de janeiro de 1967”. 
Sobre a F.N.A.T. na freguesia da Praia do Almoxarife e ilha das Flores, veja-se, respetivamente, Carlos Lobão, 125 Anos – Sociedade Filarmónica 
Unânime Praiense, Praia do Almoxarife, Sociedade Filarmónica Unânime Praiense, 2006, pp. 63-67; José Arlindo Armas Trigueiros, Futebol na 
Ilha das Flores. Subsídios para a sua História (1939-1979), 2.ª ed., Lajes das Flores, Câmara Municipal das Lajes das Flores, 1999.

122 “O espetáculo para trabalhadores organizado pela F.N.A.T.”, Correio da Horta, 1956, janeiro 9 (7 036), p. 1.
123 ADHINATEL, Delegação da Horta da F.N.A.T., Correspondência Expedida: “Ofício do delegado da D.H., António Brochado, de 24 de maio de 

1956, ao Presidente da Direção da F.N.A.T., em Lisboa”.
124 “F.N.A.T.”, Correio da Horta, 1956, setembro 24 (7 253), p. 1. 
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No desporto, as atividades iniciaram-se na época de 1956-1957 nas modalidades de 
Andebol, Futebol e Ténis de Mesa, com a realização dos respetivos campeonatos distri-
tais. Outras se lhes seguiram: Atletismo (1958-1959), Basquetebol (1958-1959), Damas 
(1966), Futebol de Salão (1958-1959), Hóquei em Patins (1959-1960), Pesca Desportiva  
(1959-1960), Ténis de Mesa (1956-1957), Tiro (aos pratos, 1962? e ao alvo, 1972), Voleibol 
(1958-1959) e Xadrez (1968-1969). Em algumas modalidades chegou-se mesmo a realizar 
campeonatos de 1.ª e 2.ª categorias e campeonatos individuais e por equipas (Ténis de Mesa125 e 
Xadrez).

No campo recreativo e cultural importa salientar os Concurso de Presépios, os Jogos 
Florais da F.N.A.T.126, os Serões Culturais e Recreativos – também designados espetáculos 
para trabalhadores –, a criação da  Orquestra127 e do Grupo de Variedades da D.H., os espetá-
culos de distribuição de prémios respeitante à época desportiva finda, a instalação e criação 
de bibliotecas para trabalhadores – móveis e fixas128 –, as excursões129 e viagens, o cinema edu-
cativo e recreativo e a participação nos concursos de nacionais de Bandas Civis (1959-1960  
e 1968130).

O cinema itinerante foi introduzido em 1962, realizando-se a primeira sessão em 27  
de junho de 1962 no C.R.P. da Praia do Almoxarife, com o filme “Uma só vez”. Assistiram  
780 pessoas. Na cidade da Horta, a primeira sessão realizou-se no dia seguinte, no Ginásio do 
Liceu Nacional da Horta, com a presença de 450 espetadores. Na ilha do Pico, a 1de setembro, 
no C.R.P. do Cais do Pico, com o filme Nossa Senhora de Fátima. No Corvo, a 21 de outubro 
de 1964, com o filme Miúdo da Bica, perante uma assistência que atingiu os 600 espetadores. 
Na ilha das Flores, o Miúdo da Bica, a 30 do mesmo mês e ano, em Santa Cruz, perante 350 
espetadores131. Nesta duas ilhas a F.N.A.T. contou com o apoio da Comissão Distrital da Ação 
Social da Horta.

125 Sobre o 1.º Campeonato Corporativo de Ténis de Mesa Feminino, veja-se “Desporto Corporativo no Distrito da Horta [A atividade da época de 
1964-1965]”, Correio da Horta, 1966, fevereiro 15 (10 074), pp. 2 e 7.

126 Ibidem, 1970, junho 27 (11 044), p. 1.
127 Ricardo Ventura (violinista), Carlos Ramos Jr. (piano), António Dutra (acordeão), Thiers de Lemos (viola), Eduíno Bulcão, José da Terra, Manuel 

Pinheiro e Francisco Machado (saxofones), Daniel Simão, Luís Gomes e Manuel Madruga (trompete), Franklin Dutra (baixo) e Ludgero Pinheiro 
(bateria). Diretor musical Alberto Vargas.

128 O delegado Manuel de Ascensão de Azevedo, em ofício dirigido ao vice-presidente da Junta de Ação Social, em Lisboa, reproduzia um ofício que lhe 
havia endereçado pelo presidente do C.R.P. da Madalena, Ruben Rodrigues. Este depois de reafirmar que uma da “funções principais dos centros era 
o desenvolvimento cultural dos seus membros”, e do C.R.P. da Madalena não ter possibilidades económicas para adquirir uma biblioteca, solicitava 
ao delegado do D.H. que “nos seja fornecidos livros, nos quais os trabalhadores possam, a par da cultura física, recrear o espírito tornando-se mais 
aptos a servir a comunidade e consequentemente Portugal”. Por seu turno, o delegado informava que o Centro, pela ação desenvolvida, “torna-se 
merecedor do carinho e apoio a fim de poder continuar a obra que àqueles se impuseram levar a cabo no capítulo do recreio e cultura”, cf. ADHI-
NATEL, Delegação da FNAT da Horta, Correspondência Expedida, 1962:”Informação do delegado da D.H., Jorge Ferreira da Fonseca, de 20 de 
dezembro de 1962, ao Presidente da Direção da F.N.A.T., em Lisboa”.

129 “Excursão da F.N.A.T. ao Pico”, Correio da Horta, 1960, agosto 17 (8 424), p. 1; agosto 19 (8 426), p. 1.
130 Pretendia-se com estes concursos, abertos a todos os agrupamentos filarmónicos existentes em Portugal Continental e Ilhas Adjacentes, filiados 

ou não na F.N.A.T., “estimular e promover uma mais perfeita formação artística do trabalhador”. No I Concurso realizado na cidade da Horta, 3.ª 
categoria, a 19 de dezembro de 1959, viria a sagrar-se vencedora a Filarmónica Unânime Praiense. Na 2.ª eliminatória realizada em Setúbal, em 
maio de 1960, classificar-se-ia em 2.º lugar. Na final, realizada a 21 de setembro do mesmo ano, voltaria a ficar em 2.º lugar. Sobre o assunto, veja-se 
Carlos Lobão, 125 Anos – Sociedade Filarmónica Unânime Praiense, já cit., pp. 35-41 e 63-67; “Um dia grande para a música faialense. A Unânime 
Praiense teve uma apoteótica receção”, Correio da Horta, 1960, outubro 3 (8 464), p. 1.

131 ADHINATEL, Comissão Distrital da Ação Social da Horta, “Cinema nas ilhas do Corvo e das Flores: “Relatório de 28 de novembro de 1964”;
 Idem, Delegação da Horta da F.N.A.T., Setor Cultural - Cinema: “Relatório, 1962-1963”; Idem, “Resumo das sessões cinematográficas efetuadas 

durante os anos de 1964 a 1974”.
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Quadro 15: sessões de cinema realizadas pela dH da fNat entre 1962 e 1974, 
nas ilhas do distrito da Horta

ano Número de sessões assistência

1962 92 39 010

1963 83 16 966

1964 149 54 256

1965 178 42 124

1966 116 25 445

1968 425 82 575

1969 329 63 891

1970 229 38 056

1971 182 30 981

1972 58 ? 9 556?

1974 182 35 650

fontes: ADHINATEL, Delegação da Horta da FNAT, Setor Cultural – Cinema – Relatório, 1962-1963”; Idem, Resumo das sessões cinematográ-
ficas efetuadas durante os anos de 1964 a 1974.

A atestar a importância cultural, recreativa social e desportiva da D.H. da F.N.A.T., apraz-
nos referir que esta, à escala do distrito, não se limitou a sancionar a constituição de centros, ou 
a aceitar diferentes organismos filiados. O apoio dado, oferecendo-lhes o material necessário 
e, por vezes, subsidiando-os para a construção das suas estruturas – sede132, campo de jogos133 e 
promoção das suas atividades134 –, permitiu às freguesias assumirem uma posição condigna com 
uma vivência desportiva, recreativa, social e cultural atuante, contribuindo, para afastar, tanto 
quanto possível, o círculo vicioso da taberna, muito comum nos meios rurais quando não existia 
qualquer outro meio de distração e de entretenimento. Efetivamente, através do desporto, da 
cultura e do recreio seria possível conseguir-se um ambiente moralmente saudável.

Por todas estas razões, a F.N.A.T. foi, sem dúvida, um Organismo que recebeu o maior 
aplauso no conjunto da população. Tratava-se de organizar os tempos livres e de lazer dos tra-
balhadores. Nem mesmo as críticas feitas à ação do Estado Novo poderão pôr em causa o seu 
prestígio e “diminuir o valor social da obra realizada”135.

A ação da D.H., à escala do distrito, tornou-se inseparável da vida cultural, recreativa e 
desportiva das freguesias das quatro ilhas que então o compunham, contribuindo assim para a 
sua valorização136.

132 “A Direção deste Organismo deliberou conceder ao C.R.P. dos Flamengos, o subsídio eventual de 10 000$00 para comparticipar nas despesas de 
que este C.R.P. vai efetuar para reiniciar a sua atividade, que fora suspensa por motivo de violento incêndio que destruiu totalmente os seus bens, 
[…]”, cf. ADHINATEL, Direção da F.N.A.T., Correspondência Recebida, 1960: “Ofício da Direção da F:N.A.T., em Lisboa, de 16 de fevereiro de 
1960, à D.H.”.

133 “Comparticipação da F.N.A.T. – 212 contos para o Campo de Jogos d[o C.R.P.] de Pedro Miguel”, O Telégrafo, 1968, janeiro 4 (20 454), p. 1.
134 “Subsídio concedido de 2 000$00 ao C.R.P. da Conceição para custear as despesas com a publicação deste Boletim”, Alagoa, 1971, junho 26 (1), 

p. 1.
135 Cf. Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal [1941-1951], vol. XV, Lisboa, Editorial Verbo, 2003, pp. 518-519.
136 Sobre o assunto, veja-se “Mais um ano do Desporto Corporativo”, Correio da Horta [Correio Desportivo], 1960, novembro 29 (8 512), p. 2. Página 

que em muito contribuiu para a notícia e divulgação das diferentes atividades desenvolvidas tanto pela D.H. como pela Associação de Futebol da 
Horta, e respetivos centros e clubes filiados.
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5.5.2. Centro recreio popular farrobiense [C.r.p.f.]

A informação mais antiga que encontrámos sobre o C.R.P.F. no arquivo da delegação da 
Horta da F.N.A.T., é um ofício, de 16 de janeiro de 1961, remetido pelo delegado da F.N.A.T. 
na Horta, Luís Carneiro Leão, ao presidente do organismo em nLisboa que acompanhava, para 
devida aprovação, os estatutos do C.R.P.F., que, infelizmente, nunca conseguimos ter acesso137. 

Isto significava que naquela zona da freguesia da Feteira se tinha organizado um Centro de 
Recreio que teve como comissão organizadora o Padre António Augusto Cardoso, o motorista 
Manuel Francisco da Silva e o trabalhador agrícola José Silveira Caldeira, presidentes respe-
tivamente da Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal. Estes viriam depois a presidir aos 
primeiros corpos gerentes do Farrobiense ou Farrobim como também aparece na documentação.

Meses depois, em maio, a comissão organizadora do Farrobiense era informada por um 
ofício do delegado da F.N.A.T. na Horta, Luís Carneiro Leão, que o mesmo havia sido registado 
na F.N.A.T. com o n.º 129, e que tinham sido aprovados os estatutos138, na sequência de outro 
que recebera, de idêntico conteúdo, do presidente da Fundação em Lisboa, Bento Parreira do 
Amaral139. Consignava-se ainda que as receitas e despesas do C.R.P.F. para o ano de 1961, seriam 
de 7 200$00 e 7 000$00 respetivamente.

Em 1975, o Centro, agora sob o n.º 127, seria extinto, de acordo com um Ofício da Dele-
gação da Horta do Inatel, de 4 de dezembro de 1975, em que a mesma informava o presidente 
da Comissão Administrativa do I.N.A.T.E.L., em Lisboa, de tal situação.

A análise da sua atividade permite afirmar que, desde 1968, o C.R.P.F. passava por algumas 
dificuldades, como se infere do Relatório e Contas do mesmo ano. Antes de mais, o documento 
consagra que o Centro tinha em 31 de dezembro do mesmo ano 100 sócios efetivos; seguidamen-
te, apesar desse número, alude-se que havia grandes dificuldades em recrutar desportistas para 
representar o Centro nas diversas modalidades; finalmente, destaca-se que o Centro passava por 
dificuldades económicas devido ao aumento das despesas com a utilização da sede da filarmónica 
da Feteira – espaço de convívio dos sócios. 

Neste ambiente se pode entender a não entrega de forma atempada dos Relatórios e Contas 
da Direção relativos aos anos de 1968, 1969 e 1970. Atenta a esta situação do seu filiado, pelo 
ofício n.º 16 966, de 26 de junho de 1971, a direção da F.N.A.T. informava a sua delegação da 
Horta que o C.R.P.F. ficava, a partir desta data, “considerado com ATIVIDADE SUSPENSA”. 

137 ADHINATEL, F.N.A.T., Delegação da Horta, Serviços Administrativos: Correspondência Expedida - 1960/1961: “Ofício de 16 de janeiro de 1961, 
do delegado da F.N.A.T. na Horta, Luís Carneiro Leão, ao presidente da Direção da F.N.A.T., em Lisboa”.

138 Idem, F.N.A.T., Delegação da Horta, Serviços Administrativos: Correspondência Expedida - 1960/1961: “Ofício, n.º 149, de 24 de maio de 1961, 
do delegado da F.N.A.T., Luís Carneiro Leão ao Presidente da Comissão Organizadora da C.R.P.F.”; Corpos Gerentes 1966-1968 - Direção: Manuel 
Francisco da Silva, Manuel Francisco Soares e José Soares da Silva; Conselho Fiscal: José Silveira Caldeira, José Alves Figueiredo e José Inácio 
do Val, cf. Idem, Centro Recreio Popular Farrobiense; Relatório e Contas da Direção de 1966, 1967 de acordo com o n.º 8 do artigo 26 dos Esta-
tutos; Corpos Gerentes 1968-1970 - Direção: Presidente: José Soares da Silva; Secretário: Sérgio Silveira Garcia; Tesoureiro: Ildo Avelar Pereira; 
Encarregado da secção cultural: Pe. António Augusto Cardoso; Encarregado da secção desportiva: José Soares da Silva; Encarregado da secção 
recreativa: Manuel Jorge Vargas Garcia; Suplentes da direção: Carlos Manuel da Silva e Ângelo de Vargas Garcia; Assembleia Geral: Presidente: 
Joaquim Inácio da Ponte; 1.º secretário: Jorge Raposo de Oliveira; 2.º secretário: Jorge Alvarino da Rosa; Conselho Fiscal: Presidente: Carlos Manuel 
Bettencourt; Vogal: José Francisco de Vargas Garcia; Relator: Silvino José Pinheiro; Suplentes: Norberto Martins Filipe e António Domingos de 
Almeida, cf. Idem, Centro Recreio Popular Farrobiense, Relação dos Corpos Gerentes do Centro de Recreio Popular Farrobiense Eleitos para o 
Triénio de 1968-1970; Idem, Corpos Gerentes -1971-1973. Foram reeleitos os corpos gerentes anteriores.

139 Idem, F.N.A.T., Delegação da Horta, Serviços Administrativos, Correspondência Expedida - 1960/1961: “Ofício n.º 5 105, de 9 de maio de 1961 
remetido pela Direção da F.N.A.T., em Lisboa, ao delegado da Horta”.
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Adiantava-se ainda que aquela situação seria impeditiva do Centro receber qualquer subsídio, 
ou seja, havia ocasionado a anulação de qualquer subsídio que o mesmo pudesse ter solicitado 
e de participar ou vir a “inscrever-se em qualquer prova ou campeonato desportivo”.

Dias depois, a 30 de junho, pelo ofício n.17 431, novamente aquela direção solicitava à 
delegação da Horta que “devolvesse o alvará e os estatutos do C.R.P.F.”, como que a anunciar 
certamente um despacho superior a anunciar a sua extinção.

É nesta conformidade que se há de entender a pronta reação da direção do C.R.P.F., presidida 
por José Soares da Silva. Dizem as fontes que a direção não ficou parada apesar de ter as mãos 
atada pela simples razão de não ter “pessoa habilitada para organizar as contas em falta”. Ou 
seja, sem qualquer rebuço apresentaram nos serviços da delegação da Horta da FNAT “os livros 
de escrita e mais documentação para que os funcionários da mesma pudessem organizar os devi-
dos relatórios”. Depois das contas terem sido aprovadas pelo Conselho Fiscal seriam remetidas 
a Lisboa para que depois de aprovados fosse levantada a pena de “suspensão de atividade”140. 

A falta de documentação impede-nos de saber mais sobre o assunto, apesar de se verificar que 
o Centro a partir de 1970 deixou de participar nos diferentes campeonatos de 1.ª e 2.ª categorias 
promovidos pela delegação da Horta e de esta ter deixado de projetar cinema nas suas instalações. 

Por tudo o exposto, entendemos que estes tenham sido os fatores que ajudam a explicar o 
fim do Centro.

atividades

No campo desportivo, o Farrobiense participou nos campeonatos de 1.ª e 2.ª categorias 
promovidos pela D.H. nas seguintes modalidades: Andebol, Atletismo, Futebol de Salão, Futebol, 
Basquetebol, Luta de Tração, Pesca Desportiva, Ténis de Mesa e Voleibol.

Apesar do Centro ter conseguido resultados muito positivos em diferentes modalidades, 
queremos destacar o primeiro e segundo lugares obtidos nos campeonatos de Atletismo de 1.ª 
(1961) e 2.ª (1963 e 1966) categorias respetivamente141; o primeiro lugar no campeonato de Futebol 
Salão (1963); finalista vencido da Taça Império (1962-1963142), em futebol; 2.º lugar em Pesca 
Desportiva (1965); e, finalmente, em voleibol, o primeiro e segundo lugares nos campeonatos 
de 2.º e 1.ª categorias respetivamente nas épocas de 1968-1969 e 1969-1970.

Na sua sede, além da exibição de cinema – 1962-1970 –, com agrado geral dos presentes, 
realizaram-se também festas regionais e folclóricas, com o objetivo de tornar os momentos livres 
dos associados e famílias mais agradáveis.

140 Idem, F.N.A.T., Delegação da Horta, Serviços Administrativos, Correspondência Expedida, 1971: “Ofício n.º 1 065, de 25 de outubro de 1971 
remetido pela Delegação da Horta da F.N.A.T. à Direção em Lisboa”.

141 Resultados: 1961 - 80 m, Fernando Faria Ribeiro, 10 s; 300 m, José Lisandro Caldeira, 43,8 s; Salto em Altura, Fernando Faria Ribeiro, 1,40 m; Salto 
em Comprimento,  Idem, 5,31 m; Estafeta 4x80 m, CRP Farrobiense, 12 s 3/10; Estafeta 4x300 m, Idem, 3 m 9 s; 1963, 100 m,  António Pereira, 
12 s 3/10; 400 m, José Lisandro Caldeira, 57 s 1/10; 800 m, Idem, 3 m 35 s 5/10 (viria a vencer novamente no ano seguinte com 2 m 17 s 1/10); 
3000 m, Manuel Vargas Loureiro, 11 m; 5000 m, Idem; 1966, 200 m, Manuel Araújo, 26,6 s; 400 m, José Raposo, 1 m 5 s; 800 m, Ilídio Soares, 2 
m 24,1 s; Lançamento do Disco, Manuel Francisco Soares, 24,89 m. É nesta modalidade que o C.R.P.F. faz a sua estreia nas atividades desportivas 
desenvolvidas pela F.N.A.T.

142 Sobre o assunto, veja-se Carlos Manuel Gomes Lobão, Futebol Clube dos Flamengos. Subsídios para a sua História, Horta, Câmara Municipal 
da Horta, 1989, pp. 33-35; “Futebol Corporativo”, Correio da Horta, 1963, maio 24 (9 269), p. 1; “Taça Império”, Ibidem, 1963, maio 30 (9 274), 
p. 2. O C.R.P.F. realizava os seus jogos em campo próprio. O equipamento era constituído por calção branco e meias e camisa vermelhas.
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Escudados nos documentos existentes no arquivo do I.N.A.T.E.L., descortinámos que, 
ao longo da sua existência, foi sempre preocupação dos seus dirigentes agradecer tanto à 
D.H. como louvar os sócios e desportistas. No primeiro caso, devido ao apoio dado em ma-
terial desportivo e ao subsídio anual para as despesas do futebol; no segundo, pelo esforço 
e boa vontade, daqueles que haviam contribuído para o engrandecimento e prosperidade do  
Farrobiense.

Gravura 120: 1961-1962, primeira equipa de futebol do C.R.P.F.

Gravuras 121 e 122: 1963-1964, equipas do C.R.P. Farrobienese e do C. R. P. dos Flamengos. Final da Taça Império (2.º jogo)
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Gravura: 123: Equipa de atletismo do C.R.P.F. vencedora do campeonato de 2.ª Categoria (1961). 

Primeira equipa do Farrobiense que participou nas provas promovidas pela Delegação da Horta da F.N.A.T. 

5.5.3. Centro de Cultura e desporto da Casa do povo da feteira

Anos depois, em 1985, surgiria o Centro de Cultura e Desporto do Grupo Desportivo da 
Feteira, com sede na Lajinha143, que viria a participar nas provas promovidas – futebol – pela De-
legação da Horta do I.N.A.T.E.L. Na época de 1989-1990, sagrar-se-ia vencedor do campeonato144. 
No apuramento do campeão regional, o título foi para a equipa micaelense do Rabo de Peixe.

143 Centro de Cultura e Desporto do Grupo Desportivo da Feteira, Estatutos, s/d. Constituídos por cinco capítulos e vinte nove artigos.
144 A equipa treinava num “campo” construído na localidade de S. Pedro e realizava os seus jogos ora no campo da Junta de Freguesia dos Flamengos 

ora no campo da Doca, propriedade do Sporting Club da Horta.

Gravuras 124: Atletismo / 2.ª Categoria, 1964 Gravura 125: Atletismo / 2.ª Categoria, 1966
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5.5.4. Grupo desportivo da feteira

No mesmo ano em que o Centro de Cultura e Desporto se sagrou campeão do I.N.A.T.E.L., 
um grupo constituído por 27 “sócios”145 fundou, a 20 de abril de 1990, o Grupo Desportivo da 
Feteira, entendendo que o novo clube se deveria assumir como sucessor daquele.

Dizem as fontes que tinham como objetivos primordiais:
- ingressar nas provas organizadas pela Associação de Futebol da Horta, como vinha então 

acontecendo com outros grupos desportivos das ilhas do Faial, Pico e Flores;
- constituir um polo de união e unidade da Feteira e dos feteirenses.
É nesta conformidade que se há de entender a sua filiação naquele organismo em 1993, 

após uma tentativa falhada em 1991, devido à oposição dos outros clubes faialenses filiados. 
Registe-se que a filiação só foi possível pelo facto dos clubes do Pico da dita Associação terem 
dado o seu apoio à pretensão dos dirigentes feteirenses.

Em 28 de setembro de 2005 seria declarado como Instituição de Utilidade Pública.
Embora de cariz efémero, destacamos os dois números do Feteira Desportiva editados pelo 

Grupo em 20 de abril de 1993 e de 2000146, pela passagem do 3.º e 10.º aniversários respetivamente. 
O futebol foi a atividade dominante da vida do clube, incluindo diversos escalões de formação, 

mas também acarinhou, embora de forma efémera, o basquetebol, o ciclismo e o futsal feminino147.

145 Isauro Manuel Faria, Luís Paulo Silveira Jorge, João Luís Rosa Morais, José Manuel Morais Salvador, Domingos Ferreira Cruz, Mário Alberto Costa 
Estrela, José Adelino Soares Rodrigues, José Silveira Faria, José Humberto Fortuna Peixoto, João Silveira Jorge, José Bulcão de Castro, Aníbal 
Henriques de Oliveira, Carlos Manuel da Silva, Miguel da Rosa Zeferino, Manuel Vieira, Alfredo Silveira dos Santos, José Carlos Silva Fortuna, 
José Alberto Fialho, Manuel Urbano da Silva, Carlos Manuel da Silva, António Manuel Fernandes Luna, Carlos Alberto Pinheiro da Silva, Manuel 
Alberto Peixoto, Manuel da Silva Abreu, José Joaquim Andrade, José Eduardo Pires e José Francisco Vargas Garcia.

146 O corpo redatorial era composto por Luís Bruno, José Fialho, João Ávila, Paulo Silva e Eduardo Pereira
147 Em 2017, o Grupo Desportivo da Feteira é presidido por Rui Castro, e desenvolve as seguintes modalidades: Ciclismo, e Futebol Infantil (Petizes e 

Traquinas)

Gravura 126: Equipa do Centro de Cultura e Desporto da Casa do Povo da Feteira
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Em terrenos cedidos pela Câmara Municipal da Horta e com obras da responsabilidade da 
Junta de Freguesia da Feteira, no lugar das Canadinhas, viria a inaugurar, em 1992, o seu campo 
de futebol – Campo das Canadinhas.

Nestas circunstâncias, podemos afirmar que foi sempre preocupação dos dirigentes do Gru-
po Desportivo da Feteira em envolver nas suas atividades desportivas, culturais e recreativas a 
Junta de Freguesia da Feteira, a Câmara Municipal da Horta, a Associação de Desportos da Ilha 
do Faial e o I.N.A.T.E.L., de que a Semana Desportiva e Cultural148 e o Campeonato Regional 
de Voleibol de Praia são exemplos.

148 Realizado no verão de 2004, nas Canadinhas, na categoria de seniores masculinos. Destacar ainda, na época de verão a Taça Grupo Desportivo da 
Feteira em Motonáutica; em de 2004, a Taça Grupo Desportivo da Feteira em Vela de Cruzeiro.

Gravuras 129,130,131, 132: Grupo Desportivo da Feteira, diferentes equipas seniores

Gravura 127: Emblema da G. D. F. Gravura 128: Inauguração do Campo das Canadinhas
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Gravura 136: Página do Feteira Desportiva

Gravura 133: Equipa de juniores B Gravura 134: Equipa de Futsal feminino

Gravura 135: Equipa de ciclismo
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5.6. aGrupamENto dE EsCutEiros 1 152

Em 1998, a 8 de fevereiro, à semelhança de outras freguesias, no âmbito do ideal escuta, 
também a Feteira passou a dispor de um agrupamento do Corpo Nacional de Escutas inicialmente 
designado Escuteiros Marítimos da Feteira , atualmente designado por Agrupamento 1 152. A cor 
do fardamento azul indicia seu nome. Tem a sua sede num pré-fabricado junto à igreja paroquial.

O Agrupamento 1 152 tem realizado e participado em diversas atividades – acantonamentos 
e acampamentos – nas seguintes ilhas e locais: Faial, Pico – Madalena e São Roque –, Terceira 
– Praia da Vitória, Lages e Angra do Heroísmo – e São Miguel – Ponta Delgada e Furnas – e em 
Lisboa, na zona de Chabregas, uma peregrinação a Fátima e feito intercâmbios com agrupamentos 
das ilhas do Faial, Pico, Terceira, São Miguel e Continente (Setúbal).

Gravura 137: Agrupamento 1 152 da Feteira
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6. O GOvernO dOs hOmens

A organização do espaço resulta da ação de sucessivas gerações, porque não há memória 
coletiva que não se desenvolva num quadro espacial.

O desenvolvimento da ilha do Faial fez-se à medida que a população se foi alastrando, 
sobretudo para as regiões vizinhas da vila da Horta, entre elas a Feteira. 

Apesar do elemento flamengo ter sido absorvido pela chegada contínua do contingente 
português, os caboqueiros do primitivo desenvolvimento da freguesia da Feteira foram os com-
panheiros de Josse Van Huertere. Estes, através da roça das terras, da abertura de caminhos e da 
construção de habitações criaram as condições de valorização económica da localidade, através 
da criação de gado e de uma série de culturas que encontraram condições de eleição. Mas tam-
bém se procedeu à organização do espaço com a criação de freguesias que cresceram em torno 
das ermidas ou das igrejas entretanto eretas.

A origem daquelas é eclesiástica, e nos Açores, a sua origem remonta aos inícios do po-
voamento. Todavia, isso não invalida de aceitarmos a ideia de que o processo de organização 
administrativa das freguesias faialenses se enquadrar nos “tradicionais cânones de representação 
política do Antigo Regime do Liberalismo e da República” que trouxeram alterações à sua or-
ganização1. Com o liberalismo, pelo decreto de 26 de novembro de 18302, é instituída a junta de 
paróquia nomeada pelos vizinhos da paróquia, que teria como funções promover e administrar 
todos os negócios de interesse estritamente local.

Em 1832, pela reforma da organização administrativa de Mouzinho da Silveira, a mesma 
seria extinta pelo decreto nº 23, de 16 de maio. 

A partir do decreto de 18 de julho de 1835, que punha em execução as bases do novo sis-
tema administrativo incluídos na Carta de Lei de 25 de abril do mesmo ano, as freguesias pas-
saram a ser administradas “por comissários de paróquia, escolhidas pelos administradores dos 
concelhos”3. Junto de cada freguesia haveria a junta de paróquia, corpo administrativo eleito. A 
freguesia passava a ter limites próprios e correspondia ao território sob influência da paróquia.

Em 1836 o Código Administrativo mantém a mesma situação, assim como a Lei de 29 de 
outubro de 1840. Mas esta introduz uma novidade: introduzia a obrigatoriedade que o presidente 
da Junta fosse o respetivo pároco4. É provável que o legislador achasse que o pároco era a pessoa 
que reunia as melhores condições para a administração paroquial, embora pudesse não o ser.

O Código Administrativo de 1842, que se manterá até 1878, considerado como uma das 
mais válidas atuações do segundo liberalismo, além de manter o pároco como presidente, veio 
regular a administração municipal. Assim, entendia o legislador que em cada freguesia devia 

    1 Cf. Avelino de Freitas de Menezes, As Lajes da Ilha Terceira […], já cit., p. 44; José Reis Leite, “Freguesias”, Enciclopédia Açoriana.
    2 “Artigo 1.º - Haverá em cada Paróquia uma Junta nomeada pelos vizinhos da Paróquia, e encarregada de promover, e administrar todos os negócios, 

que forem de interesse puramente local”, Apud Victor de Sá, A Reforma Administrativa Liberal que precedeu a de Mouzinho da Silveira, in ler.letra.
up.pt/uploads/ficheiros/1950.pdf (consultado em 11 de março de 2017).

    3 Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal. […], já cit.,  vol. VIII, pp. 205-207. 
    4 O pároco foi o vogal nato e presidente da Junta de Paróquia durante o período em de vigência dos códigos administrativos de 1842, 1894 e 1896.
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passar a existir uma junta e um regedor de paróquia5. A primeira, eleita pela população – de dois 
em dois anos – e o segundo nomeado pelo governador civil do distrito. 

Mas só a partir do Código Administrativo de 1878, considerado mais descentralizador, é 
que a freguesia entrou definitivamente na organização administrativa portuguesa, assumindo, 
a partir de 1880, responsabilidades cada vez amplas. Registe-se que, ao determinar uma nova 
organização e atribuições das juntas de paróquia, torna-se livre a escolha do presidente, situa-
ção que se manterá até 1895, ano em que pelo novo Código Administrativo se volta a repor na 
presidência da junta os párocos. Situação que se manterá no Código Administrativo de 1896. 

Na sequência da implantação da República – 5 de outubro de 1910 – na sequência da Lei 
da Separação da Igreja e do Estado, de 20 de abril de 1911, é reposto o Código Administrativo 
de 1878, retirando, assim, a presidência aos párocos. 

Em 1913, a Lei nº 88, de 7 de agosto, leva a efeito a organização das paróquias civis, sen-
do evidente uma clara distinção das paróquias eclesiásticas, embora assuma o mesmo limite 
territorial. 

Por fim, em 1916, pela Lei n.º 621, de 23 de junho, as paróquias civis passaram a denominar-
se como freguesias, ou seja, altera-se definitivamente a designação inicial, mantendo-se sem 
grandes alterações até hoje as suas componentes políticas e administrativas.

Na sequência da revolução de 25 de abril de 1974, a junta passa a ser eleita pela população6. 
Depois da eleição, o presidente da junta – geralmente o cidadão que encabeça a lista mais vota-
da – será eleito por escrutínio direto pela assembleia de freguesia de entre os seus membros. A 
junta é, com a assembleia, um dos dois órgãos representativos da freguesia.

É nesta conformidade que a 12 de dezembro de 1976, se realizaram as primeiras eleições 
para as juntas de freguesia. No caso da Feteira, até àquela data a Junta de Freguesia foi presidida 
por duas comissões administrativas7, uma por Jorge Duarte, entre 16 novembro de 1974 e 6 de 
julho de 1976, e outra, nomeada pela Junta Regional dos Açores8, por Maria Jandira Sarmento 
Zeferino, de 6 de julho de 1976 a 15 de janeiro de 1977. Neste dia a freguesia passou a ser go-
vernada pela primeira junta eleita na data supra. Era constituída por Manuel Jorge Vargas Garcia, 
Manuel Eleutério da Rosa e Manuel Leonildo Sousa da Rosa, lista apresentada a sufrágio pelo 
Partido Social Democrata. 

Isto significa que a partir de 1976, a Junta passou a ser eleita diretamente pela população 
da freguesia, primeiro de três em três anos (1976 a 1982), depois de quatro em quatro anos (a 
partir de 1985).

    5 Nome de alguns dos regedores obtidos na sequência da documentação consultada: 1886 - Francisco Urbano da Silva (efetivo; José Crisóstomo da 
Silveira, substituto, depois efetivo a partir de março); 1892-1895 - Manuel Silveira de Sousa; 1905 - José Francisco da Rosa Abreu; 1906 - Porfírio 
Crisóstomo da Silveira; 1919 - Alfredo Crisóstomo da Silveira. 

    6 Em 1940, o Estatuto dos Distritos Autónomos dos Açores “alargou as atribuições das freguesias à ação social confiando às juntas da freguesias 
açorianas funções de casa do povo e permitindo-lhes fazer a exploração agrícola dos baldios”, José Reis Leite, “Freguesias”, já cit., Enciclopédia 
Açoriana.

    7 Em 1927, pela Portaria n.º 3, de 28 de janeiro, foram demitidas todas as comissões administrativas das câmaras e das juntas de freguesia do distrito 
da Horta, exceção feita à junta de freguesia das Angústias. Para a Feteira seriam nomeados Alfredo Crisóstomo da Silveira, Manuel José Luís Naia 
e Estulano Furtado Cardoso (efetivos). Substitutos: António Pereira Contente e Rufino Ávila de Faria, “Governo  Civil da Horta  - Portaria n.º 4”, 
O Telégrafo, 1927, fevereiro 3 (8 882), p. 1.

    8 Cf. AJFF,”, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas da Junta de Freguesia, “Ata de verificação de poderes da Comissão Administrativa desta 
freguesia”, 1974-1982, fl. 16.
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Dizem-nos as fontes – atas da Junta – que se reunia ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por 
mês, regra geral, no primeiro domingo de cada mês, primeiro na sacristia da Igreja, depois na 
Casa do Império da Caridade e, finalmente, no atual edifício da Junta9.

Assim, pela leitura da ata da sessão ordinária da Junta de 5 de janeiro de 1964, entendia 
a presidência que a sacristia se havia tornado um local “pouco apropriado”. Por isso, sugeria 
que as reuniões passassem para a sala de sessões do Império de Caridade, situado no adro da 
igreja paroquial. Hipótese que logo colheu a unanimidade dos restantes membros da junta, em 
virtude de na mesma haver o espaço necessário. Esta proposta encontrou ressonância na direção 
da Irmandade do Império de Caridade. Em contrapartida, a Junta autorizava a direção do dito 
império a “construir num canto do cemitério uma casa para arrumação do carro funerário que 
serve a freguesia”10. É nesta conformidade que, a 2 de fevereiro do mesmo ano, a Junta levou a 
cabo a primeira reunião na sede do Império de Caridade, data a partir da qual também servia de 
sala das sessões da Junta11.

Com efeito, o local onde a junta realizava as suas sessões deve ter começado a ficar pe-
queno ou, não pode deixar de ser equacionado, algumas desinteligências entre os membros da 
Junta e as direções do Império. Esta situação é sugerida pois, a partir de 1969, a Junta, de forma 
unânime, entendia que se deveria construir uma sede num terreno adquirido a Manuel Vieira 
da Rosa, localizado no “antigo aquartelamento da Engenharia”12. Todavia, apesar da aprovação 
da construção da Sede no prédio pertencente ao dito Vieira da Rosa, o restante terreno seria 
vendido ao empresário Gui Alves, tendo este solicitado à Junta que não construísse a futura 
sede naquele local, prontificando-se a oferecer o terreno necessário para a implantação do novo  
edifício13.

As obras tiveram início a 17 de novembro de 1971, mas em virtude da falta crónica de 
dinheiro por parte da Junta, a construção foi-se arrastando. Verificamos mesmo que a obra deve 
ter parado, porque na reunião da Junta de 28 de outubro de 1973, se referia a determinado passo: 
”Também se deu início à obra da Construção da Sede da Junta”14. No ano seguinte, pela ata de 
16 de junho, ficamos a saber não só que a construção do edifício para a sua “sede com instalação 
para médico e enfermeiros” continuava como se referia que a Casa do Povo – fundada em 12 de 
julho de 1973 – havia sugerido à Junta que os dois organismos partilhassem o “dito edifício”. 
Esta sugestão viria a colher a unanimidade dos membros da Junta, porque entendiam que a Junta 
tudo devia fazer para servir o melhor possível o “povo da freguesia”. 

Como corolário desta decisão, ficou assente que ambas as instituições assumiriam em partes 
iguais as despesas de “fabricação do dito edifício bem como futuras despesas de conservação”. 
Se é certo que a Junta vivia numa permanente falta de dinheiro, como se refere, não é menos 
certo que isso não foi impeditivo de a mesma solicitar – com o objetivo de acabar o edifício – 
um empréstimo à Casa do Povo de 60 contos. 

    9 No presente, uma vez por semana, às quartas-feiras, pelas 20 horas.
  10 AJFF, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1963-1974, fl. 2 v.: “Ata da sessão ordinária de 5 de janeiro de 1962”.
  11 Idem, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1963-1974, fl. 3: “Ata da sessão ordinária de 2 de fevereiro de 1964”.
  12 Idem, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1963-1974, fl. 26 v.
  13 Idem, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1963-1974, fl. 34.
  14 Idem, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1963-1974, fl. 24: “Ata da sessão ordinária de 28 de outubro de 1973”.
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Nestas circunstâncias, a 20 de outubro de 1974, a Junta reúne-se pela primeira vez na nova 
sede15. No entanto, pode ler-se na ata respetiva que “continua em bom ritmo as obras de aca-
bamento da sede da junta”16. Isto significa que, embora ainda não estando concluída, já reunia 
condições para poder servir a população, o que não impediu a profunda alegria que a freguesia 
sentiu com a inauguração da sede da Junta de freguesia. Cerca de duas décadas depois – 1993 
– seria ampliada e melhorada. Para conseguir tal desiderato, a autarquia solicitou à Câmara 
Municipal um apoio no valor de 800 contos. 

Efetivamente, se os parcos recursos financeiros foram e ainda são um das realidades com 
que vivem as juntas de freguesia, e a da Feteira não foge à regra, por outro lado, as juntas como 
corpo administrativo tinham que apresentar os respetivos orçamentos à Comissão Distrital 
que, depois de uma primeira aprovação, os remetia ao Governo Civil para a sua aprovação 
final. Antes, depois de aprovados pelas respetivas juntas eram postos à exposição pública para 
qualquer reclamação. Por exemplo, o orçamento da Junta de Paróquia da Feteira, para o ano 
civil de 1883, foi aprovado pela Comissão Distrital a 22 de fevereiro do mesmo ano. Previam-
se receitas no valor de 841$220 réis e despesas que atingiriam os 827$750 réis. O que nos 
permite concluir que no encontro das duas alíneas havia um saldo negativo de 13$470 réis17. A 
leitura dos diferentes orçamentos permite detetar quais eram tanto as receitas como as despesas  
obrigatórias.

Repare-se que, muitas vezes, as Juntas, para lá de subsídios do Governo, da Junta Geral e 
da Câmara, recorriam às Confrarias eretas na freguesia para levar a cabo determinadas obras ou 
melhoramentos. No fundo, para que o seu plano de atividades pudesse vingar tornava-se indis-
pensável conseguir os meios, ou parte deles. Repare-se que a consciência da falta de verbas e da 
importância que tinha junto das comunidades, permite afirmar, apesar e todas as adversidades 
e dificuldades, que as juntas tudo faziam para encontrar, face à permanente falta de dinheiro,  
os meios necessários para as obras ou melhoramentos a realizar.

Após a implantação do regime Democrático, em 1974, a modernização da freguesia da 
deveu-se, sobretudo, ao empenho dos seus autarcas, que, como se refere, lutando contra todas as 
dificuldades, conseguiram fazer compreender à Câmaras Municipal e aos Governos – Regional 
e Nacional - a necessidade de olharem para os problemas com que as populações se debatiam 
ou debatem: caminhos, água, eletricidade, porto de mar, habitação degradada, escolas, limpeza 
de ribeiras, áreas de lazer, construção de ou melhoramento de instalações desportivas e musi-
cais. Por isso, podemos adiantar que primeiro, a Junta da Paróquia, depois a sua sucedânea, 
Junta de Freguesia, foi uma das instituições que mais contribui, para a construção da Feteira  
moderna. 

No entanto, um dos sonhos com que se têm debatido os autarcas da Feteira é o da construção 
de um Polivalente dotado com as condições necessárias ao funcionamento de diferentes serviços 
e instituições. Apesar de um compromisso formalizado ente a Junta de Freguesia e a presidência 

  15 A última reunião da Junta na sede do Império da Caridade ocorreu a 15 de setembro de 1974, cf. AJFF, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas 
da Junta de Freguesia, 1974-1882, fl. 1 v.: ”Ata da sessão ordinária da Junta de Freguesia da Feteira, de 15 de setembro de 1974”. Edifício construído 
na Estrada Regional

  16 Idem, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1974-1982, fls. 1 v.-2:”Ata da sessão ordinária de 20 de outubro de 1974”.
  17 BPARJJG, Governo Civil do distrito da Horta, “Mapa dos Orçamentos da Junta de Paróquia aprovados pelo governo civil. Ano de 1883”.
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do Governo Regional, em 2013, para a construção de 
um Polivalente, previsto para ser inaugurado em 2016, 
continua a ser uma falha e não uma realidade18. 

À Junta compete elaborar o plano anual de 
atividades e orçamento para o ano seguinte para 
depois serem propostos à aprovação da Assembleia 
Freguesia; atestar a residência; passar atestados de 
natureza vária, administrar os serviços da fregue-
sia, executar obras por administração direta ou de 
empreitada; representar a Freguesia; administrar o 
património da Junta. Tal como outras freguesias, 
também a Junta da Feteira, edita um boletim – O 
Feteirense –, apesar de alguns anos de interregnos, 
com a “finalidade de prestar contas do trabalho desen-
volvido”, assim como das atividades desenvolvidas 
por outras instituições e organismos existentes na  
freguesia19.

É nesta conformidade que se deve entender o 
que se escrevia aquando da transição de poderes de 

  18 “Polivalente da Feteira construído em 2015/2016”, Junta de Freguesia da Feteira, O Feteirense, 2013, setembro (12), p. 3. O primeiro Polivalente estava 
previsto para a Travessa de S. Pedro, onde existia um terreno usado para campo de treinos da equipa do Desportivo da Feteira, de propriedade da Casa 
do Povo. A ideia não se concretizou devido ao facto da população não estar de acordo. Prevê-se a construção de referido edifício num terreno situado 
entre a estrada Regional e a Rua da Igreja.

  19 Anualmente a Junta de Freguesia continua a efetuar protocolos de cooperação com os diferentes agrupamentos da Feteira, com a APADIF e com a As-
sociação de Bombeiros Voluntários Faialenses, cf. “Protocolos de cooperação com Entidades da Freguesia, O Feteirense, 2008, dezembro 29 (11), p. 14.

Gravura 138: Sede da Junta de Freguesia da Feteira

Gravura 139: Página de O Feteirense
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uma junta para a outra: “Ao povo desta freguesia especialmente aqueles que colaboraram mais 
diretamente com esta junta aqui ficam os nossos agradecimentos. Resta-nos a certeza de que 
não fizemos mais, não por falta de boa vontade, mas sim, em várias ocasiões por não haver 
colaboração. Para os novos membros da junta, que tudo se proporcione para que se cumpra os 
seus desejos para o bem da freguesia”20.

A concluir, o ministro adjunto Eduardo Cabrita disse, em 2016, no decorrer das comemo-
rações dos 40 anos do poder democrático, que não tinha quaisquer dúvidas quando afirmou que 
“as freguesias são o primeiro rosto do Estado e dos Poderes Públicos”, ou seja, salientou a sua 
importância, por ser um poder que está mais próximo das populações.

Neste sentido, verificamos que já em 1857, pela leitura do relatório do governador civil – 
António José Vieira Santa Rita – transparece a ideia de quão importante era a administração local, 
quando se aludia “que a administração paroquial vai todos os dias melhorando pelos esforços 
constantes do Governo Civil”. Dentro desta lógica adiantavam-se as seguintes razões: a elabo-
ração do orçamento anual que era atempadamente remetido ao Governo Civil para aprovação; 
a correta utilização do dinheiro proveniente da fábrica da igreja; a aquisição dos ornamentos 
necessários à celebração do culto e a realização das obras necessárias na Igreja; e a elaboração 
dos livros de atas e de inventário e escrituras21.

  20 Sobre o assunto, veja-se AJFF, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1974-1982: “Ata de verificação dos poderes da Junta de Freguesia da 
Feteira [15 de janeiro de 1977]”, fl. 20 v.-21.

  21 Relatórios Sobre o Estado da Administração Pública nos distritos Administrativos do Continente e Ilhas Adjacentes em 1857, Lisboa Imprensa 
Nacional, 1959, p. 11.

Gravura 140: Junta de Freguesia da Feteira – 2014-2017 – Rui Castro (secretário), Eduardo Pereira (presidente) e Hélio Santos (tesoureiro)
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Quadro 16: Presidentes de Junta de Paróquia e de Freguesia da Feteira
22 23

Ano nome efetivos

1881-1889 Manuel Silveira de Lemos

1890-1892 Comissão Paroquial: Vigário António Leal  Goulart da Costa, António Silveira Duarte, Francisco de 
Vargas Dias Júnior, António Silveira Goulart da Cunha e Manuel Silveira de Lemos

1893-1895 Manuel Correia Garcia dos Santos

1896-1898 Cura José Silveira Goulart

1899-1910 Vigário Manuel Moniz Madruga

1911-1913 Comissão Administrativa: Manuel Dutra de Goulart de Vargas

1917-1919 José Francisco da Rosa Abreu, José Inácio de Brito Júnior, António da Rosa Martins Manuel José 
Pinheiro e Joaquim Brum da Silveira

1920-1922 Porfírio Crisóstomo da Silveira Jr., José Inácio de Brito Jr., José Francisco da Rosa Abreu, Manuel 
José Pinheiro e Joaquim Brum da Silveira

1927 Comissão Administrativa: Alfredo Crisóstomo da Silveira, Manuel José Luís Naia e Estulano 
Furtado Cardoso

1938-1942 Comissão Administrativa: Manuel Correia Duarte

1942-1950 Manuel Correia Duarte

1951-1959 Henrique Stattmiller de Saldanha e Albuquerque

1960-1963 António Duarte Luís

1964-1967 Ernesto Silveira Goulart Jorge

1968-1971 Manuel Vieira Lopes Júnior

1972-1975 Manuel Carlos Rodrigues

8 de agosto a 15 de novembro 
de 1974

Comissão Administrativa: Eleutério Andrade Fialho

16 de novembro de 1974 a 6 de 
julho de 1976

Comissão Administrativa: Jorge Duarte

6 de julho de 1976 a 15 de janeiro 
de 1977

Maria Jandira Sarmento Zeferino

1977-1979 Manuel Jorge de Vargas Garcia22

1980-1982 Manuel Urbano Silva23

1983-1985 Eugénio Brandão de Carvalho

1986-1989 Luciano Oliveira Naia

1990-1997 José Alberto Fialho

1998-2005 Luís Alberto Faria Vieira

2006-2017 Eduardo Humberto Silveira Pereira

  22 Pediu a demissão em janeiro de 1978 (ata da reunião ordinária da Junta de Freguesia de 29 de janeiro). Foi substituído por Manuel Adalberto Silva.
  23 Pediu a renúncia do cargo na reunião ordinária de 20 de fevereiro de 1980. Foi substituído por Manuel Adalberto Silva. Por sua vez, este seria 

substituído por Norberto Manuel de Vargas (ata da reunião ordinária de 30 de outubro de 1981). A partir de 28 de outubro de 1982, na sequência da 
demissão apresentada, seria substituído por Nisa Maria Dutra Lopes da Silva (ata daquela data).
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7. Casa do Povo da Feteira

“Por apenas cinquenta cêntimos mensais, faça-se sócio da Casa do Povo da Feteira. / A 
Casa do Povo da Feteira será aquilo que os Feteirenses quiserem”1.

As Casas do Povo foram criadas pelo Decreto-Lei n.º 23 051, de 23 de setembro de 1933. 
Pela leitura do decreto, verificamos que, por um lado, se entendia a Casa do Povo como um 
organismo de cooperação social, dotado de personalidade jurídica, destinado a colaborar no 
desenvolvimento económico, social e cultural das comunidades locais e a assegurar a represen-
tação profissional e a defesa dos legítimos interesses dos trabalhadores agrícolas e assegurar a 
previdência social de todos os residentes na sua área de atuação, por outro2.

Em 1969, pela Lei n.º 2 144, as Casas do Povo foram reorganizadas, revogando-se assim 
o decreto-lei 23 0513.

Em 1982, o Governo presidido por Francisco Pinto de Balsemão pelo Decreto-Lei n.º 4, 
de 11 de janeiro, decidiu adequar as Casas do Povo ao princípio constitucional da liberdade de 
associação, pelo que a qualidade do sócio deixou de ser obrigatória. Passaria a depender de uma 
adesão voluntária4. Ao mesmo tempo que o diploma consagrava a Casa do Povo como um orga-
nismo com “estatuto jurídico de pessoas coletivas de utilidade pública, de base associativa”, tendo 
como finalidade o desenvolvimento de atividades de carácter social e cultural que contribuam 
para promover o desenvolvimento e o bem-estar sobretudo das comunidades rurais. Para a reso-
lução dos problemas locais deverá cooperar tanto com o Estado como com as autarquias locais5.

No decreto transparece ainda, de acordo com o artigo 34.º, que o mesmo seria aplicado 
às regiões Autónomas dos Açores e Madeira, com as necessárias adaptações consagradas em 
decreto regulamentar regional6. 

Em 1998, seria reformulado e alterado o regime jurídico das Casas do Povo tanto no 
País como nos Açores. É nesta conformidade que se há de entender o Decreto-Lei nº 171 de 
25 de junho, ao equiparar as Casas do Povo às I.P.S.S. – Instituição Privada de Solidariedade  
Social.

Em 1973, pela leitura da ata da reunião ordinária da Junta de freguesia, de 15 de abril 
verificamos que na sequência de uma reunião com a Junta de Ação Social se tratara da ideia 
da criação da Casa do Povo, o que ia ao encontro do ponto1 da Base II” [Criação das Casas 
do Povo] da Lei 2 144: “A Criação das Casas do Povo pode ser da iniciativa dos interessados, 
das juntas de freguesia ou de qualquer autoridade administrativa com jurisdição na respetiva  
zona”7.

    1 Casa do Povo da Feteira, Boletim da Feteira, 2007, julho 12 (1), p. 12.
    2 Sobre o assunto, veja-se Martim Machado de Faria e Maia Jr., “Organização Corporativa dos Açores. Casa do Povo”, Livro do Primeiro Congresso 

Açoriano que se reuniu em Lisboa de 8 a 15 de maio de 1938, Lisboa, Casa dos Açores, 1940, pp. 662-669.
    3 PORTUGAL, Diário do Governo, I Série, 1969, maio 29 (127), pp. 591-596: “Lei n.º 2 144”.
    4 PORTRUGAL, Diário da República, I Série, 1982, janeiro 11 (8), pp. 33-37: “Decreto-Lei n.º 4, de 11 de janeiro”.
    5 Idem, p. 34.
    6 Idem, p. 37.
    7 PORTUGAL, Diário do Governo, I Série, 1969, maio 29 (127), p. 591 [591-596]: “Lei n.º 2 144”.
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Neste âmbito, pelo Alvará do Secretário de Estado do Trabalho e Previdência de 12 de julho 
de 19738, é criada a Casa do Povo da Feteira:

“MINISTÉRIO DAS CORPORAÇÕES E PREVIDÊNCIA SOCIAL. Instituto Nacional 
do Trabalho e Previdência. ALVARÁ
Faço saber, como Secretário de Estado do Trabalho e Previdência, que, sendo-me presentes 
os estatutos com que pretende constituir-se a Casa do Povo da Feteira, do concelho de 
Horta, distrito de Horta, visto o disposto na Base II da Lei n.º 2 144, de 29 de maio de 1969 
e no artigo 1.º do Decreto n.º 445/70, de 23 de setembro, aprovo os mesmo estatutos, que 
constam de 93 artigos distribuídos por X capítulos9.
A Casa do Povo tem a sua sede na Feteira e abrange a área constante do artigo 2.º dos 
mencionados estatutos.
Não é devido imposto de selo, nos termos da alínea c) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 
249/73, de 17 de maio.
Pagou a quantia de trezentos escudos de emolumentos, por meio de estampilha fiscal colada 
neste alvará e devidamente inutilizada.
Este alvará vai por mim assinado e firmado com o selo branco dos serviços competentes.
Ministério das Corporações e Previdência Social, aos 12 dias de julho de 1973”.

Note-se que a Casa do Povo só iniciou as suas atividades a 1 de setembro do mesmo ano, numa 
sala da Casa de Irene Contente, na Rua da Igreja, com a realização de uma reunião da Comissão 
Organizadora, presidida por Manuel Vieira da Rosa10. Faziam ainda parte da mesma Carlos Manuel da 
Silva (Pinto), José Inácio Cordeiro Jr., Eleutério Andrade Fialho e Carlos Manuel da Silva (Ouriço).

    8 Na mesma data é criada a Casa do Povo dos Flamengos.
    9 Em 1984, em assembleia geral realizada no dia 8 de novembro, seria aprovada, por 15 sócios (10 masculinos e 5 femininos) uma nova versão dos 

estatutos de 1973, constituídos por oito capítulos e por setenta e oito artigos. Posteriormente, pelo Secretário Regional dos Assuntos Sociais, a 10 
de fevereiro de 1985. Em 2015, novamente em assembleia geral, reunida a 12 de abril, seria aprovada uma nova versão dos estatutos formados por 
oito capítulos e 76 artigos.

  10 Presidente da Comissão Organizadora de julho de 1973 a 3 de janeiro de 1975. Até 2017, foram presidentes da Casa do Povo: Carlos Manuel da Silva 
(presidente interino da Comissão Organizadora de 3 de janeiro a 29 de julho de 1975; a 30 do mesmo mês e ano, seria eleito o primeiro presidente 
da Comissão Diretiva. Cargo que manteve até 20 de novembro de 1977); Victor Manuel Vieira da Rosa (11-11-1977/16-10-1981); José Humberto 
Pereira (17-10-1981/12-12-1988); Helena Alice Bulcão (13-13-1988/13-2-1991); José Manuel Pinheiro da Costa (14-2-1991/6-7-1998); Eduardo 
Silveira e Pires (6-7-1998/15-12-2001); Isauro Manuel Faria (15-2-2001-2017).

Gravura 141: 

Manuel Vieira da Rosa

Gravura 142: 

Carlos Manuel da Silva

Gravura 143: 

José Inácio Cordeiro Júnior

Gravura 144: 

Eleutério Andrade Fialho

Gravura 145: 

Carlos Manuel da Silva
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Em 1976, viria a instalar-se na parte que lhe coube no edifício da Junta de Freguesia, na 
Estrada Regional.

Assim, em 1974, pela leitura da ata da junta de Freguesia de 16 de junho, diz-se a propósi-
to, como já se referiu anteriormente, que a Casa do Povo propôs à Junta a coabitação dos dois 
serviços no mesmo edifício, o que aquela anuiu na defesa dos interesses do povo da Feteira, 
partilhando os dois organismos, em partes iguais, as despesas de “fabricação do dito edifício bem 
como futuras despesas de conservação”11. É neste sentido que se deve entender o apoio de 60 
contos solicitados à Casa do Povo pela Junta de freguesia para, assim, poder acabar a construção 
do edifício, em virtude da mesma não ter o dinheiro necessário para acabar a obra.

Em 2009, no dia 12 de março, a Câmara Municipal da Horta cedeu à Casa do Povo, em re-
gime de comodato, a escola das Grotas ou da Portela, de Informação entretanto desativada da sua 
função principal. Neste mesmo dia, seria inaugurada nestas instalações pelo Secretário Regional 
da Ciência e Tecnologia, o Núcleo de Tecnologias de Informação e Comunicação Feteira Online.

Além das funções próprias, registam-se o desenvolvimento de atividades várias, a saber: 
desportivas12, marchas de carnaval e de São João, participação nos cortejos da Semana do Mar 
e na Semana Desportiva e Cultural, numa iniciativa conjunta do I.N.A.T.E.L. e da Câmara 
Municipal da Horta – Grupo de Cantares da Casa do Povo da Feteira –, lançamentos de CD’S13, 
homenagem a sócios14, raides e concursos fotográficos15 e criação de um Centro de Convívio de 
Idosos16. Neste caso particular, a Casa do Povo da Feteira tem 
um acordo de cooperação com o I.D.S.A. – Instituto para o 
Desenvolvimento Social dos Açores – para o funcionamento 
daquele Centro, que funciona à quinta-feira, na antiga escola 
primária das Grotas ou Portela. 

Em 2006, pela comemoração do 33.º aniversário, seria 
lançado um Boletim intitulado Jornal da Feteira. A sua exis-
tência acabou por ser efémera, uma vez que seria editado 
apenas mais um exemplar no ano seguinte. Era seu diretor 
Nilzo Fialho. 

Em 1998, comemorou as suas Bodas de Prata, tendo 
organizando para o efeito um programa alusivo à efeméride. 

Pela passagem do 33.º aniversário, a 12 de julho de 2006, 
a Casa do Povo apresentou os seus símbolos heráldicos. Foi 
intenção dos seus responsáveis que simbolizassem a história 
da Freguesia da Feteira:

  11 AJFF, Junta de Freguesia da Feteira, Livro de Atas, 1963-1974, fls. 49-19 v. Ata da sessão ordinária de 16 de junho de 1974. 
  12 A 18 de maio de 2016, seria inscrita como Centro de Cultura e Desporto (n.º 4 892) do Instituto Nacional para Aproveitamento dos Tempos Livres 

dos Trabalhadores (I.N.A.T.E.L.).
  13 Em 2003, Rancho de Natal do Grupo Folclórico da Feteira: em 2006, Rancho-Tuna da Casa do Povo da Feteira; 2007, Do Sonho à Realidade, que 

premiou três jovens talentos da freguesia: Tatiana Amaral, André Goulart e Liliana Bulcão
  14 Em 2007, foram homenageados os sócios Sérgio Germano da Silva, Horácio Correia Garcia e Maria Olga Vargas Garcia, pela dedicação prestada à 

Casa do Povo como membros dos corpos socias e pela colaboração prestada em eventos culturais e recreativos.
  15 Em 2006, integrado nas festividades de Nossa Senhora de Lourdes, o concurso Feteira num Clic. A foto Lavadeira, de Francisco Gonçalves seria a 

vencedora; a 16 de setembro do mesmo ano, o raide Vulcão dos Capelinhos, com a participação de 11 concorrentes.
  16 Em 21 de julho de 2011, a Casa do Povo da Feteira recebeu o grupo de Idosos da Casa do Povo de Porto Judeu, da Terceira

Gravura 146: Boletim Jornal da Feteira
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“Os dois fetos na cercadura representam a origem do nome da freguesia; no centro,  a 
coroa do Espírito Santo, o padroeiro da freguesia; em cima, a vaca em representação da 
lavoura, umas das fontes de rendimento do passado e do presente; à esquerda, a tolda de 
milho, cultura que teve grande importância na economia da freguesia; à direita, o cesto 
de arroba com batatas-doces, tubérculo cuja produção chegou a atingir 200 toneladas 
por ano; em baixo, o barco a pesca”.

 

Em suma, a Casa do Povo da Feteira tornou-se num importante polo de dinamização so-
ciocultural e desportiva da freguesia da Feteira.

Gravura 147: 

Símbolo heráldico da Casa do Povo da Feteira
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Gravuras 148 e 149: Marchas da Feteira, 2009 e 2010

Gravura 150: Marcha de 2011
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8. Companhia de SapadoreS mineiroS / regimento 
 de engenharia 1

A ilha do Faial, em 1939, encontrava-se, do ponto de vista militar, desguarnecida face a 
qualquer investida exterior, uma vez que a bateria de Defesa de Costa Móvel tinha sido extinta 
em 1937, e só em 23 de junho de 1940 é que seria criada a Bateria Independente de Defesa de 
Costa n.º 3, mobilizada pelo Regimento de Artilharia de Costa n.º 1 (Lisboa)1. Com efeito, ao 
desencadear-se a Segunda Grande Guerra (1939-1945), a ilha não possuía qualquer unidade 
de infantaria que a defendesse, apesar de ainda em 1939, se proceder a nível nacional a uma 
mobilização parcial.

Quanto ao arquipélago dos Açores, não houve qualquer preocupação, mesmo quando o 
Ministério da Guerra admitia em julho de 1940, que o arquipélago podia ser atacado a qualquer 
momento. Isto significa que só tardiamente é que as autoridades portuguesas compreenderam a 
importância – estratégica – das ilhas, ou seja, só depois da conquista da França pelas tropas do 
Reich alemão e dos “pedidos insistentes da Inglaterra, no sentido de reforçar os Açores a qualquer 
custo, se decide enviar à pressa um terceiro batalhão expedicionário para este arquipélago”, para 
usarmos a frase cunhada por Telo2. Mas logo articula só depois das forças, entretanto, envia-
das para Angola e Moçambique. Nestas circunstâncias, as autoridades portuguesas não só não 
cuidaram “da sua defesa, antes do conflito, como não se lhes deram prioridade quando a guerra 
começou. O resultado foi que durante todo o período crítico, até abril de 1941, os Açores e Cabo 
Verde continuam praticamente indefesos, podendo ser dominados por um ousado golpe de mão”3. 

É neste quadro que se há de entender o envio para a ilha do Faial de uma companhia de 
atiradores, vinda do BII 17, estacionado em Angra do Heroísmo4, que deve ser vista apenas 
como “uma força simbólica, que pouco mais consegue fazer para além de manter um serviço 
rudimentar de vigilância da costa”5, e o Batalhão Expedicionário de Infantaria  n.º 66, geralmente 
conhecido por BE 66, sob o comando do major Alfredo da Silva Braga, que chegou ao Faial a 18 
de outubro de 19406, quatro dias depois da saída de Lisboa, a bordo do navio Lourenço Marques, 
considerado a primeira unidade expedicionária enviada para os Açores7. O que permite dizer que 
a defesa do Faial passaria a ser assegurada pela BIDC n.º 3 e pelo BE n.º 66.

    1 Cf. Manuel de Sousa Menezes, “A Defesa dos Açores no período da 2.ª Guerra Mundial (1939-1945) [A Defesa da Ilha do Faial]“, Boletim do Ins-
tituto Histórico da Ilha Terceira, vol. XLV, tomo II, Angra do Heroísmo, Instituto Histórico, 1998, pp. 1424-1440 [1 399- 1 516]. Sobre o assunto 
veja-se, Amândio Augusto Trancoso, “ O dispositivo Militar do Faial na II Guerra Mundial (Memórias de um Coronel de Artilharia)”, Boletim do 
Núcleo Cultural da Horta, Horta, Núcleo Cultural, 2013 (22), pp. 239-244.

    2 Cf. António José Telo, Os Açores e o Controlo do Atlântico,/1898/1948), Porto, Edições Asa, 1993, pp. 268-269; Idem, “A Horta e o Faial num período 
de conflitos globais (1914-1945)”, Atas do Colóquio O Faial e  a Periferia Açoriana nos Sécs. XV a XX, Horta, Núcleo Cultural, 1998, pp. 233-268.

    3 Idem, Os Açores  […], já cit., p. 270.
    4 Regressou à ilha Terceira no mesmo navio que havia transportado para a Horta o BI n.º 66.
    5 António José Telo, “A Horta e o Faial num período […]”, op. cit, p. 253 [233-268].
    6 Cf. “No 2.º aniversário da chegada do BI 66 À Horta”, A Horta Desportiva, 1942, outubro 26 (584), pp. 1-4. Sobre as festas do 2.º aniversário da 

chegada à Horta, veja-se “As festas do BEI 66”, Correio da Horta, 1942, outubro 25 (3 134), p. 1: outubro 26 (3 135), p. 1; “A Festa do 66”, O 
Telégrafo, outubro 28 (12 929), p. 1; outubro 29 (12 930), pp. 1-2.

    7 Sobre o assunto, veja-se “Embarque de tropas para os Açores”, O Telégrafo, 1940, outubro 15 (12 339), p. 1; outubro 18 (12 342), p. 1; “Tropas para 
a Horta”, Ibidem, 1941, abril 26 (12 491), p. 1. 
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Forçoso é lembrar, ainda, que a partir de 1941, reforça-se a presença militar na ilha do Faial 
com chegada dos Batalhões de Infantaria n.º 8 (BI 8, de Braga8) e n.º 20 (BI 20, EPI, Mafra9), 
respetivamente em 28 de abril e 3 de agosto. Em dezembro de 1943, foi a vez do Batalhão de 
Infantaria n.º1 (RI 1).

    A partir de então começam a ser instaladas tropas em diferentes zonas da ilha. Na freguesia 
da Feteira, considerada uma zona subsidiária a defender, a  2.ª Companhia Expedicionária do 
Regimento de Engenharia n.º 1 (Porto), sob o comando do capitão Adriano Brandão de Vascon-
celos, à qual seria cometida múltiplas tarefas10.

Todavia, antes da construção de aquartelamentos e outros edifícios necessários para insta-
lação de tropas, equipamentos e comando, as tropas instalar-se-iam tanto em casas particulares 
como em sedes dos organismos existentes em cada freguesia. Assim, na Feteira, enquanto se 
construíam os três edifícios para o Comando de Engenharia, seriam utilizados a sede da Filar-
mónica Lira e Progresso Feteirense, as lojas dos senhores José Inácio, José Melo e Machado11 
e as casas dos senhores Jaime Aranha e António da Silva (hospital militar)12.

Dizem as fontes – escritas e orais – que no início a presença das tropas desencadeou na 
freguesia um autêntico alvoroço. Passado algum tempo, oficiais, sargentos e soldados já se 
confundiam com o viver local, passando a constituir uma presença íntima nas relações com 
os diferentes membros da comunidade. Alguns constituíram família. A propósito, destaca-se o 
nome do capitão José Davide Feijão, considerado o grande impulsionador da vinda da imagem 
de Santa Rita de Cássia para a igreja paroquial.

Depois da saída das tropas da freguesia, dois dos edifícios do aquartelamento teriam uti-
lizações várias: em 1952, acomodação dos desalojados do ciclone de fevereiro; escola primária; 
e instalações da firma Gui Alves Lda. 

Constituem ainda vestígios da presença militar na freguesia, assim como a designação 
toponímica do largo fronteiro – Largo da Engenharia.

    8 Chegou à Horta a 28 de abril de 1941. Sobre o assunto, veja-se “Pela Pátria”, Correio da Horta, 1941, abril 26 (2 704), p. 1; “B. Exp. do R.I. 
n.º 8”, Ibidem, 1942, abril 28 (2 982), p. 1; O Telégrafo, 1942, maio 2 (12 786), pp. 1-2.

    9 Chegado à Horta a 30 de agosto de 1941. Sobre o assunto, veja-se o festival do 1.º aniversário sobre a chegada à Horta, Correio da Horta, 1942, 
agosto 26 (3 085), p. 1; agosto 31 (3 089), p. 1.

  10 A Engenharia, representada por uma Companhia de Sapadores Mineiros, mobilizada pelo Regimento de Engenharia n.º 1 (Porto), atuou mais como 
Serviço do que como Arma combatente, uma vez que os trabalhos de alojamento, de instalações, etc., eram prioritários. Trabalhos realizados: a) 
Obras para organização defensiva: construção de postos de observação de artilharia e postos de observação para o Comando; abrigos betonados 
para metralhadoras; posição da artilharia A.A. do Monte Carneiro; posições de artilharia de Costa da Espalamaca e do Monte da Guia; duas pontes 
sobre a ribeira dos Flamengos; b) Obras para instalação de tropas e dos serviços: aquartelamento para as baterias A.A. e para várias companhias 
de infantaria e para a companhia de Sapadores Mineiros na Feteira; parque para viaturas auto e hipo de todas as unidades da ilha; armazéns para o 
depósito de subsistências; paióis; enfermaria veterinária da guarnição do Faial; cavalariça do RI 20; c) Obras para instalações hospitalares: obras 
novas - hospital de doenças infetocontagiosas; hospital militar temporário e reso0petivos aquartelamentos para formação sanitária; obras de adapta-
ção – hospital militar complementar, no Asilo de Mendicidade da Horta, com montagem de gabinete de radiologia; d) Obras de abastecimento de 
água: depósitos, cisternas e caleira para recolha de águas para a maioria das unidades da ilha; abastecimento de água aos hospital militar temporá-
rio; e) Estradas e Caminhos: estrada de ligação da Rua Nova, Flamengos, ao Largo Jaime Melo na estrada da Caldeira; Caminhos de Ligação da 
Canada das Dutras às Chãs do Monte Carneiro e deste ao alto do mesmo monte; f) Outros trabalhos: demolição da antiga capela do Alto da Guia 
e construção de nova ermida noutro local; montagem de estruturas metálicas para as redes de defesa submarina da Horta; cooperação na montagem 
da rede telefónica. Este conjunto de trabalhos levados a cabo pela Comando de Engenharia orçou os 6 300 contos. Sobre o assunto, veja-se Manuel 
de Sousa Menezes, “A defesa dos Açores […]”, já cit., Boletim do Instituto […], vol. XLV, Tomo II, pp. 1399-1516; José Medeiros Ferreira, “Os 
Militares e o Regime do Estado Novo”, in Manuel Themudo Barata & Nuno Severiano Teixeira [dir.], Nova História Militar de Portugal, vol. 4, 
Lisboa, Círculo de Leitores, 2003, p. 302 [301-310].

  11 Quando os soldados da companhia procediam a arranjos na sua loja, a 23 de novembro de 1942, um deles, Artur Cardoso, soldado n.º 922/40, viria a 
falecer, “por ter sido apertado entre barris”, sendo sepultado no cemitério da freguesia, cf. Jandira Zeferino [coord.], A Feteira no Passado e Presente, 
já cit., p. 35. 

  12 Idem.
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Gravura 151: Feteira - Companhia de Engenharia

Gravura 152: Equipa de basquetebol
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Gravura 153: Grupo cultural do Regimento de Infantaria

Gravura 154: Cemitério da Feteira – Homenagem ao soldado Artur Cardoso Gravura 155: Artur Cardoso
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Gravura 156: Graduados do Regimento de Infantaria

Gravura 157: Quartel de Engenharia Gravura 158: Santa Rita de Cássia
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9.	Um	Pintor	da	Feteira:	rogério	isaUro	da	silva

“[Rogério Silva] não pertenceu, como pintor, a esta ou àquela ilha: é sim, e por natureza, 
o pintor suis generis dos Açores [...]”1.
“Rogério Silva é um excelente talento que desenvolveu uma mistura pessoal de cubismo 
e surrealismo, de lógica e sonhos loucos que tornam os seus trabalhos sobrepujantes e 
enternecedores”2.
“Rogério ficou, mergulhando as raízes no corpo e alma destas ilhas”3.

Nasceu a 22 de fevereiro de 1929, na freguesia da Feteira. 
Filho de Ivo Inácio da Silva, trabalhador, e de Zulmira Amélia da 
Silva, doméstica4. 

Aos 18 anos fixou-se na ilha Terceira. Em 1971, como muitos 
açorianos, demandou as terras da América do Norte, fixando-se na 
cidade de New Bedford. Daqui regressaria aos Açores, na década de 
1990, vindo a falecer em Angra do Heroísmo, a 12 de junho de 2006. 

Pintor, desenhador e gravador. Autor de uma rica obra pictórica 
dispersa por várias coleções particulares. Responsável pela ilustra-
ção de diversas publicações.

Em 1953, realiza na Horta a sua primeira exposição individual 
de pintura5. Anos depois, em 1958, conjuntamente com os poetas 
Emanuel Félix e Almeida Firmino funda a revista Gávea. Por fim, 
desde 29 de março de 1969, é o grande impulsionador da Galeria 
Gávea - Galeria Açoriana de Arte, cujo lema é “quem faz o que 
pode faz o que deve”6.

    1 Almeida Firmino [1934-1977], “Rogério Silva, pintor dos Açores”, O Telégrafo, 1973, fevereiro 21 (22 003), pp. 1, 3 e 4.
    2 Apud Luís Arruda, “Rogério Isauro da Silva”, in http://pg.azores.gov.pt/drac/cca/enciclopedia (consultado em 12 de dezembro de 2012).
    3 Almeida Firmino [1934-1977], “Rogério Silva, pintor dos Açores”, O Telégrafo, 1973, fevereiro 21 (22 003), p. 4.
    4 Registo de Batismo n.º 17 - Rogério”, APESF, Paróquia do Divino Espírito Santo da Feteira, Livro de Registo de Batismos [Originais], 1926-1929, 

fl. 10 [1929, as folhas estão numeradas por ano]. Neto materno de Manuel Francisco da Rosa e Maria da Glória; neto paterno Maria Emília da Glória, 
solteira. Foram padrinhos, Artur de Vargas Garcia, trabalhador, e de Ana Amélia da Glória, doméstica, ambos solteiros.

    5 Luís Arruda, “Rogério Isauro da Silva”, já cit.
    6 Frase do escritor Miguel Torga, cf. Almeida Firmino [1934-1977], “Rogério Silva, pintor dos Açores”, O Telégrafo, 1973, fevereiro 21 (22 003), 

p. 1.

Gravura 159: Rogério Silva 
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Gravura 160: Rogério Silva, Vulcão dos Capelinhos (Faial), 1957
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Gravura 161: Ermida de S. Pedro, na Feteira
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