
Intervenção do Presidente da Direção do Lar das Criancinhas da Horta / O 

Castelinho no Lançamento da Primeira Pedra da OBRA DE REQUALIFICAÇÃO 

DO EDIFICIO DA CRECHE O CASTELINHO DO LAR DAS CRIANCINHAS DA HORTA 

e ATA da Cerimónia 

 

Exmo. Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores,  

Exma. Sr.ª Secretária Regional da Solidariedade Social, 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal da Horta, 

Exmo. Sr. Secretário da Assembleia Geral do Lar das Criancinhas da Horta em 

representação do Sr. Presidente, 

Exmo. Sr. Diretor Regional da Solidariedade Social, 

Exmo. Pároco, 

Srs. Deputados Regionais, 

Restantes membros da Direção e dos Órgãos Sociais do Lar das Criancinhas 

da Horta; 

Sr. Arquiteto; 

Sr. Representante da empresa AFAVIAS – Engenharia e Construções – 

Açores, S.A.; 

Sr. Representante da empresa Norma Açores; 

Srs. Presidentes das restantes IPSS’s e escolas do Faial; 

Autoridades civis e militares,  

meninos e meninas, funcionários, sócios, pais, órgãos de comunicação social, 

minhas senhoras e meus senhores: 

 



Hoje damos início a mais uma etapa deste objetivo que traçámos de melhorar 

as nossas condições de funcionamento. Esta obra permitirá melhorar as 

condições de desenvolvimento e de segurança das nossas crianças, as 

condições de trabalho dos nossos trabalhadores e aumentar a eficiência da 

gestão de recursos humanos, materiais e financeiros. 

 

Com esta requalificação será garantida a capacidade para 240 crianças, nas 

valências de creche, jardim-de-infância e centro de atividades de tempos livres, 

adequando as instalações às normas vigentes, bem como a concentração de 

todas as valências e serviços da instituição. 

  

Por outro lado, é também importante realçar, porque sabemos que este edifício, 

a Fredónia, assume especial importância na história da família Dabney e, 

consequentemente, na história da ilha do Faial, a preocupação e o empenho na 

recuperação da fachada original e a manutenção de características 

arquitetónicas, num claro contributo de conservação da história e memórias 

desta ilha. 

 

Com esta obra, o Lar das Criancinhas da Horta, hoje mais conhecido como “O 

Castelinho”, associa a melhoria das condições das infraestruturas e materiais 

ao excelente quadro de pessoal qualificado, experiente e estabilizado que 

possui, proporcionando todas as condições necessárias ao desenvolvimento 

educacional e psicossocial das crianças na comunidade faialense. 

 

Porém, é importante não esquecer e manter sempre ativo o espírito de 

cooperação, empenho, trabalho, solidariedade, tolerância e igualdade que nos 

caracteriza e nos orgulha a todos, e que ficou bem patente no passado dia 10 



de junho aquando da mudança de instalações, onde participaram funcionários, 

pais, familiares, utentes e associados da instituição.  

Nunca é demais agradecer também, todo o empenho e dedicação dos 

funcionários, dos pais e dos membros dos órgãos sociais nas atividades 

habituais e pontuais, deixando ainda uma palavra de apreço e reconhecimento 

às anteriores direções e, sobretudo, aos membros que comigo trabalharam 

desde 2008, na anterior direção e aos que agora a compõem. 

 

Por fim, gostaria de realçar e agradecer ao Governo Regional dos Açores e 

seus departamentos, na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Vasco Cordeiro, que, no 

início da legislatura, em reunião com a instituição, garantiu que iniciaríamos a 

obra durante o presente mandato, a colaboração prestada a todos os níveis, 

garantindo o apoio ao funcionamento regular da instituição e, no que à obra diz 

respeito, o apoio financeiro, para a execução da mesma, o apoio técnico, no 

acompanhamento e aconselhamento do desenvolvimento do projeto e 

respetivo processo, e o apoio logístico, na cedência temporária das instalações 

da antiga escola preparatória da Horta. Obrigado por acreditarem em nós e 

reconhecerem a mais-valia desta intervenção. 

 

Não poderia deixar também de agradecer à Câmara Municipal da Horta, na 

pessoa do Sr. Presidente José Leonardo, por continuar a ser um parceiro de 

longa data e no nosso dia-a-dia. 

 

 

 

 

 



 

Para terminar, tendo como princípios o trabalho, o empenho, a cooperação, 

colaboração e preocupação que existiram neste processo até ao momento, 

entre a comunidade do Castelinho, o Governo Regional, a Câmara Municipal 

da Horta, e demais parceiros, peço ao nosso empreiteiro, a AFAVIAS - Açores, 

e à nossa empresa de fiscalização, a Norma Açores, que se juntem a nós neste 

espírito, desejando desde já um bom trabalho e boa sorte, na esperança de que 

possamos proceder à inauguração com a certeza de termos executado um 

excelente trabalho em prol das nossas crianças!   

 

Muito obrigado e bom trabalho!         

Bruno Frias Leonardo 

(Presidente da Direção) 

 

ATA da Cerimónia do Lançamento da Primeira Pedra 

OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICIO DA CRECHE O CASTELINHO DO LAR 

DAS CRIANCINHAS DA HORTA 

 

– ILHA DO FAIAL – 

Lançamento da Primeira Pedra 

Ao décimo quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezasseis, pelas treze horas e 

trinta minutos, em cerimónia presidida por Sua Excelência, o Presidente do Governo dos 

Açores, Vasco Alves Cordeiro, estando presentes a Secretária Regional da Solidariedade 

Social, Andreia Martins Cardoso da Costa, o Presidente da Câmara Municipal da Horta, José 

Leonardo Goulart da Silva, o Presidente da Direção do Lar das Criancinhas da Horta, Bruno 

Frias Leonardo, o Presidente da Assembleia Geral do Lar das Criancinhas da Horta, Alberto 

Manuel Crisóstomo Medeiros Gonçalves, o Diretor Regional da Solidariedade Social, 

Frederico Furtado de Sousa, o representante do gabinete autor do projeto, Arquiteto Victor 

Mendóça Frazão, o representante da empresa de construção AFAVIAS – ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES – AÇORES, S.A., José António de Deus, o representante da empresa de 



fiscalização Norma Açores, Rui Miguel da Silva Pereira e o Padre Marco Luciano Rosa 

Carvalho, foi colocada a primeira pedra da obra de requalificação da Creche O Castelinho 

do Lar das Criancinhas da Horta, que conta com um investimento global orçamentado até 

2.250.000,00€ (dois milhões, duzentos e cinquenta mil euros), (IVA incluído).   

Na cerimónia estiveram ainda presentes várias entidades, nomeadamente, deputados eleitos 

pela ilha do Faial, órgãos sociais da instituição, funcionários, utentes e familiares, entre 

outras entidades convidadas, a testemunhar a importância deste investimento para o 

concelho.  

O projeto foi elaborado pelo gabinete de arquitetura, Arquiteto Victor Frazão, a obra foi 

adjudicada à empresa AFAVIAS – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES – AÇORES, S.A. e a 

empresa Norma Açores ficou responsável pela fiscalização da empreitada. 

O investimento consiste na intervenção e requalificação das estruturas existentes para uma 

Creche, Jardim de Infância e Centro de Atividades de Tempos Livres, no sentido de adequar 

as instalações às normas reguladoras, criando-se condições a um bom desenvolvimento 

psicopedagógico e educacional das crianças do concelho da Horta, melhorando as 

condições de vida das famílias e contribuindo, assim, para a conciliação da vida familiar com 

a vida profissional. 

Foi sublinhado o elevado alcance social desta obra, como mais um contributo para a 

melhoria, qualificação e alargamento da rede de equipamentos sociais na ilha do Faial. 

Trata-se de um investimento só possível de realizar com o apoio e financiamento do Governo 

dos Açores.  

Depois de lida a ata foi assinada pelo Presidente do Governo dos Açores e pelas entidades 

presentes.  

 

 

 

O Presidente do Governo dos Açores, 

 

______________________________________________ 

Vasco Alves Cordeiro 

 

 



A Secretária Regional da Solidariedade Social, 

 

________________________________________________ 

Andreia Martins Cardoso da Costa 

 

O Presidente da Câmara Municipal da Horta, 

 

_________________________________________________ 

José Leonardo Goulart da Silva 

 

O Presidente da Direção do Lar das Criancinhas da Horta, 

 

_________________________________________________ 

Bruno Frias Leonardo 

 

O Presidente da Assembleia Geral do Lar das Criancinhas da Horta,  

 

_________________________________________________ 

Alberto Manuel Crisóstomo Medeiros Gonçalves 

 

 

O Diretor Regional da Solidariedade Social,  

 

_________________________________________________ 

Frederico Furtado de Sousa 

 

 O Representante do gabinete Arquiteto Victor Frazão 

 

____________________________________________________ 

Victor Mendóça Frazão 



 

O Representante da empresa AFAVIAS – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES – AÇORES, 

S.A., 

 

_____________________________________________________ 

José António de Deus 

 

O Representante da empresa Norma Açores, 

 

_____________________________________________________ 

Rui Miguel da Silva Pereira 

 

O Padre, 

 

_____________________________________________________ 

Marco Luciano Rosa Carvalho 

 

 

 

 


