
Exml! Senhora 
Pr:esidente da Assemble.ia Legislativa 
Regional dos A~ores 

Oel'egat;ao em Ponta Delgapa 
9 500 Ponta Delgada 

A_ssu.nto: Peti~ao sobre altera~ao ~s areas geograficas das fregueslas de Fenais da Luz e. de 
S. Vicente ·Ferreira {Balrro Nossa Senhora da lui) 

Exml! Senhor<! Presldente 

Em anexo remetemos a V.Ex!!., a petl~ao p~plic.C! denoinina~a 'f'altera!;ao as-c1reas geogrcifkas 
das ·treguesias de Fenais da Loz e de 5, ViCente Ferreira (Bairro Nos.sa S:enhora da Luz) ·", a
companhada de 44.9 assinaturas dos petition§. ;.Js, pareceres das.Assembleias de. Freguesia 
dos Fe.nais da luz e.de 8. Vicente Ferrejra, bem como de uma planta geogrMka sobre:do locaL 

Assimi vi mo.<; .solicitar a V.Ex!!., que a. pres~nte petigao :s~ja leyada e debatida em ·plemirio da 
Assembleia Legislativa Regional dos A~ores·. 

Corn os inelhores <>umprimentos e consid.era~ao 

· Bruno Aiexandre- Aguiar Costa 
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Alteração às áreas Reográfiras Has freguR.ia. Fenaís ria lo rfn
São Vicente Ferreira (Bairro Mossa Senhora da In?)

o agora denominado " Bairro Nossa Senhora da Luz" foi licenciado e construído no
pressuposto de pe,-tencer àfreguesia dos Fenals da Luz. Alias, foi sempre conhecido por
oLoteamehto dos Fenais da Luz". Foi criado há cerca de 30 anos, não só para resoiver o

problema habitacional de vários' agregados famílias que ficaram sem habitação na
sequencia das grandes derrocadas da orla marítima, que atingiu as ruas de Baixo e do
Barreiro, dos Fenais da Luz, mas também ograve problema da falta de habitação de
muitas famílias da mesma freguesia dos Fenais da Luz.

Por deliberação da Assembléia de Freguesia dos Fenais da Luz, de 22 de Junho de 1991 foi
proposto à Câmara Municipal de Ponta Delgada a'toponímica para as. seis novas ruas
daquele loteamento, que passou aser denominado por Bairro Nossa Senhora da Luz Os
nomes propostos e, aceites foram rua 6 de Junho, rua 25 de Abril, rua Pêro Sarcla
fundador da Paroquia Ni Si da Luz), rua Autohomiá Regional dos Açores, rua João Paulo II

(pela visita de sua santidade aos Açores) e rua d.a paz.

No entanto, geogr-ailcamente, este bairro, situado na zona leste.da freguesia dos Fenais da
Luz, confronta com a.freguesia dè São Vicente Ferreira. Dista apenas cerca de 500 metros
dos.principais polos administrativos, comunitários, de educação ede lazèr dos Fenais da

. LUZ. (junta de freguesia, unidade de saúde, igreja paroquial, centro cuiturai, ATL-s ecentros
de conyiviq de Idosos dp centra social ecultural eda casa db povo, filarmônica, escuteíros
grupo desportivo egrupo de. teatro],. Por outro lado, oreferido Bairro fica acerca de 3km
dócôntro da frfigUGsía de Sã.ó Vicfints Ferreira.

Ao l^ongo daqueles 30 anos os seus moradores sempre se consideraram naturais e
residentes na freguesia dos Fena|s da Luz. Cartões de cidaçlão, cartas de, condução, títulos
de propriedade automóvel, e registos de correspondência e certidões e declarações-
sempre mencionaram como residência a fregue.sla dos Fenais da Luz. Da mesma forma

Fenaisdrir''"'"'5"°^
Pais, filhos enetos sempre foram econtinuam aser matriculados na Escola dos Fenais da
Luz. Avida educacional desportiva esocial éfeita na freguesia dos Fenais da Luz.

Os moradores do.Balrro de Nossa Senhora da Luz praticam oculto religioso na paróquia
de Nossa Senhora da Luz. Oregisto dos batismos, comunhões, casamentos eóbitos éda



responsabilidade da Igreja paroquial de Fãnais da Luz. Os funerais são feitos no cemitério
doâ Fenais da Luz.

Numa recente atualização da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) as
codificações postais das ruas; da Paz .{9545-227),Pero Garcia (9545-244), e de parte da rua
Àutonomla Regional dos AçoresC9S45-224), do Bairro Nossa Senhora Luz, da freguesia
dos Fénaisda Luz, passaram para a freguesia deS. Vicente Ferreira.

Considerando o exposto;

Considerando o "sentido de pertença" à freguesia dos Fenais daluz que os moradores das
referidas ruas téra;

Considerando os graves inconvenientes e os custos administrativos das respetivas
aiterffções de residência;

Considerando os psreceres favoráveis das" Assembléias de Freguesia de Fenais da Luz e de
São Vicente Ferreira;

Considerando aipda que Compete à Assembléia Legislativa da RegISo Autônomo dos
Açores" A criação e extinção de autarquias locais, bem como modificação da respetiva
área, e elevação de poppiaçãesa categoria de vihs óu cidades.".

Os petieionários solicitam, assirn, à Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos
Açores-,, que delibere no sentido das ruas da Paz, Pero Garcia è parte da rua Autonomia
Regional dos Açores, do Bairro Nossa Senhora da Luz, pértencentes à freguesia de São
Vicente Ferreira/ voltem para a alçada administrativa da freguesia dos Fénais da Luz,
conforme sugestão em planta geográfica que se anexa.

Fenais da Luz, 24 de Maio de 2016-

Os Petieionários


