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Edital n.º 4/2021 de 30 de março de 2021

Luís Carlos Martins Maciel, Presidente da Câmara Municipal de Lajes das Flores, torna público que a
Câmara Municipal de Lajes das Flores, pretende doar à Filarmónica União Operária e Cultura Nossa
Senhora dos Remédios, o edifício municipal utilizado atualmente como sede dessa entidade.
Considerando que a Filarmónica União Operária e Cultura Nossa Senhora dos Remédios promove a
formação musical e realização de concertos e atuações na ilha, bem como a divulgação deste nosso
importante património cultural no exterior, e considerando ainda que é neste momento não só a única
filarmónica no concelho, mas também na ilha das Flores, o objetivo desta intenção é a conservação da
identidade local, preservando e divulgando a cultura e o trabalho musical, e estimular os mais jovens
para ingressar na filarmónica através de ensaios/concertos numa ótica de proximidade em todas as
localidades do concelho, criando condições com esta cedência para que a Filarmónica possa melhorar
as condições de formação e de trabalho dos seus membros, garantindo assim a sua preservação e
sustentabilidade futura.
Convidam-se todos os interessados para, querendo, formularem interesse em adquirir o imóvel em
vista de fins de igual ou superior mérito para o interesse público da autarquia, durante o prazo de 30 dias
úteis a contar da data de publicação do presente Aviso no Jornal Oficial da Região Autónoma dos
Açores.
Os pedidos devem ser formulados por escrito e dirigidos ao Município das Lajes das Flores, Avenida
do Emigrante n.º 4, 9960-431 Lajes das Flores, podendo ser entregues no referido local ou remetidos
em correio postal ou através de correio eletrónico para o endereço: geral@cmlajesdasflores.pt.

29 de março de 2021. - O Presidente da Câmara, Luís Carlos Martins Maciel.
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