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CÂMARA MUNICIPAL TRANSFERIU 
302.100,00 EUROS PARA AS JUNTAS 

DE FREGUESIA EM 2007 
 
A Câmara Municipal das Velas transferiu através de 
protocolos realizados com as Juntas de Freguesia do 
Concelho 302.100,00 €, distribuídos da seguinte for-
ma: 
Junta de Freguesia do Norte Grande 50.000,00 €; 
Junta de Freguesia das Manadas 50.000,00 €; 
Junta de Freguesia de Rosais 50.000,00 €; 
Junta de Freguesia de Santo Amaro 50.000,00 €; 
Junta de Freguesia da Urzelina 52.100,00 €; 
Junta de Freguesia das Velas 50.000,00 €. 
Através destes protocolos foram efectuadas as 
seguintes obras na Freguesia do Norte Grande; 
Execução de aqueduto em betão no caminho de liga-
ção à serra, regularização de pavimentos em cimento 
no Caminho da Igreja, e no Caminho do Império, 
regularização e execução de ralheiras no Caminho 
da Fajã de Além, execução de paredão na Canada 
de Santo António, melhoramentos no muro  do Cami-
nho da Fajã da Ribeira D’Areia, em pedra de alvena-
ria, coroado e argamassado, alargamento da Canada 
dos Cerradinhos. 
Na Freguesia das Manadas, construção de um 
muro de contenção de terrenos na Canada da Ribei-
ra, intervenção no Caminho do Atalho com constru-
ção de muro de betão, melhoramentos no Caminho 
da Cruz, com a construção de muros em pedra de 
alvenaria, coroados e argamassados 
Na Freguesia de Rosais, 2.ª fase de construção de 
muros no Caminho da Ribeira do Belo, alargamento 
da Canada do Vale, recuperação da canalização de 
água para a Fajã de João Dias, construção de muros 
em pedra de alvenaria, coroados e argamassados na 
Canada Manuel José da Silveira.  
Na Freguesia de Santo Amaro, construção de 
muros na Zona do Rubinéu, Ribeira (Grutão), Cami-
nho do Cascalho, recuperação do guindaste do porto 
da Fajã de Santo Amaro, 1ª fase da construção do 
curral de retenção de gado no Toledo. 
Na Freguesia da Urzelina, construção de muro de 
contenção na Canada de África, execução de muros 
na Canada do Canto, recuperação dos muros junto 
aos balneários do Portinho, recuperação de muros 
junto ao Centro de Exposição Rural, construção de 
um muro no Caminho do Portinho, execução das 
obras de construção de duas casas de banho para 
utilização dos utentes da piscina da Urzelina. 
Na Freguesia das Velas, construção e recuperação 
de muros, no Caminho Velho em S. Pedro, no Cami-
nho das Ladeiras, no Mato Medino, no Caminho das 
Eiras do Vento, obras do armazém da Junta de Fre-
guesia. 

EDITORIAL 
O editorial deste Boletim Municipal é dedicado na integra aos 
jovens atletas do Judo Clube de S. Jorge, às suas famílias, e aos 
seus técnicos e dirigentes.  
O historial de êxitos destes jovens nos últimos anos em várias 
competições, é elucidativo, são um exemplo de dedicação que 
merece este pequeno destaque do Município das Velas. 
 

 O Presidente da Câmara Municipal de Velas 
 
 

António José Bettencourt da Silveira 
 
André Soares /2007) 
Campeão dos Açores (Esperanças -55kg) 
Campeão dos Açores  (Juniores -55kg)  
Vice Campeão Nacional (Esperanças -55kg) 
Campeão Nacional  (Juniores -55kg) 
9º Classificado no Torneio Internacional da Croácia em representação 
da selecção nacional (Esperanças -55kg) 
Representou a selecção no Torneio Internacional de Fuengirola 
(Espanha) 
3º Classificado no Torneio Internacional de Miranda do Corvo em repre-
sentação da selecção nacional (Esperanças -55kg) 
9º Classificado no Torneio Internacional de Jicin (Rep. Checa) em 
representação da selecção nacional (Esperanças -55kg) 
3º Classificado no Torneio por equipas dos Jogos das Ilhas (Córsega) 
em representação da selecção açoriana (Esperanças -55kg) 
5º Classificado no Torneio individual dos Jogos das Ilhas (Córsega) em 
representação da selecção açoriana (Esperanças -55kg) 
9º Classificado no Cam-
peonato da Europa de 
Esperanças (Malta) em 
representação da selecção 
nacional (Esperanças -
55kg), com 29 países em 
competição  
2º Classificado no Open de 
Lisboa de esperanças 
(Esperanças -60kg) 
3º Classificado no Campeo-
nato Nacional por equipas 
de 2007 (Juniores -60kg) 
(2008) 
Campeão dos Açores 
(Juniores -60kg) 
 
Tiago Rodrigues /2007) 
Campeão dos Açores 
(Juniores -90kg) 
Campeão dos Açores (Seniores -90kg) 

( Continuação na Página 11 ) 

 



Projecto de obras Entre Morros 

As obras na zona de Entre Morros englo-
bam a realização de diversas infra-
estruturas, colocação de lancis e cons-
trução de passeios, novos acessos ao 
estádio Municipal e Parque de Campis-
mo, arranjo e asfaltagem de todas as 
ruas e drenagem de águas pluviais. 
A estas obras juntam-se as infra-
estruturas de distribuição de água, elec-
tricidade, e telefones, bem como a ilumi-
nação pública. 
As obras decorrem em ritmo normal 
estando praticamente realizadas, a colo-
cação dos lancis e a parte relativa às 
infra-estruturas de água, telefones e 
electricidade. 
Esta obra dividida em três empreitadas a 
decorrer simultaneamente representa um 
esforço de investimento de 1.500.000,00 
euros. 
As obras em curso inserem-se num pla-
no mais abrangente de remodelação 
desta zona que inclui as obras da Escola 
Profissional,  as obras de cobertura da 
bancada do Estádio Municipal, a construção de um polidesportivo e um parque infantil, estas últimas 
serão lançadas ainda durante o ano de 2008 e completarão o conjunto de obras e de equipamentos que 
mudarão radicalmente o aspecto e a qualidade da zona urbana de Entre Morros. 
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Trata-se de um projecto marca-
do, desde logo, pela preocupa-
ção da Câmara Municipal de 
Velas de dotar o Concelho de 
um instrumento mais, visando a 
melhoria das acessibilidades e 
a segurança da circulação  
rodoviária, neste caso da Fre-
guesia das Manadas recuperan-
do a via de acesso à Fajã das 
Almas que se encontra em ele-
vado estado de degradação, 
agravado pelas circunstâncias 
próprias de um caminho situado 
numa vertente, com inclinação 
muito elevada, e que apresenta 
sinais de degradação e erosão 
provocados por elementos natu-
rais que provocaram já uma 
derrocada de grandes dimen-
sões. 
Trata-se de uma via que serve 
de acesso aos habitantes locais mas também aos visitantes 
da zona balnear e do restaurante, pelo que a circulação em 
determinados períodos do ano é elevada, fazendo parte dos 
roteiros turísticos habituais  em S. Jorge. 
A extensão de via a recuperar será de aproximadamente 
500 metros, criando uma faixa de rodagem com melhores 
condições de circulação que será alargada nos locais onde 
os taludes o permitirem e asfaltada com pavimento betumi-
noso. 
Aspecto fundamental desta obra diz respeito à segurança de 
pessoas e bens, nesse sentido serão realizadas obras de 
construção/recuperação/consolidação de muros de suporte 
e taludes desta via, que representam só por si mais de 60 % 
do esforço financeiro a realizar nesta obra. 
Através deste projecto será possível dotar a Fajã 
das Almas de uma via de circulação rodoviária que 
contribuirá significativamente para a melhoria das 
acessibilidades da população local, constituindo 
ainda um valor acrescentado em termos de interes-
se turístico. 
A obra foi objecto da primeira candidatura do Muni-
cípio das Velas no âmbito do Programa PROCON-
VERGÊNCIA e representa um esforço de investi-
mento deveras significativo para uma autarquia de 
pequena dimensão, cerca de 1.400.000,00 euros. 
As obras já se iniciaram e tem um prazo previsto 
de conclusão de doze meses. 

Projecto de obras Caminho de Acesso à Fajã das Almas 
Muros de contenção e 
taludes de sustentação 
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Iniciaram-se no mês de Janeiro as obras 
que vão terminar o projecto de reabilitação 
da Praça Velha. 
Nesta empreitada está incluída a constru-
ção do Centro de Exposição de Artesanato, 
cujas obras decorrem em bom ritmo. 
Esta empreitada inclui além do referido 

Centro de Artesanato, a conclusão da 
calçada junto à Matriz das Velas, a 
substituição dos passeios alteração 

dos lancis e do estacionamento, levantamento de todo o piso de asfalto e reposição com calçada portuguesa, regulariza-
ção do trânsito, melhoramento da iluminação pública com colocação de postes de iluminação semelhantes aos da Rua 
Direita. 
Esta empreitada foi lançada no âmbito da Sociedade Anónima Terra de Fajãs e constitui um dos seus primeiros projec-
tos ( pode consultar a lista de obras a realizar na última página deste Boletim Municipal ). A empreitada têm um prazo de 
realização de seis meses e um custo total de 270.000,00 € 

As obras do Polidesportivo de Rosais terão muito em 
breve o seu início, estando já a ser efectuados movi-
mentos de terras para preparação do terreno onde 
vais ser localizada esta infra-estrutura. 
Esta obra solucionará uma lacuna nos equipamentos 
desta Freguesia, dado que a mesma não possuía 
qualquer infra-estrutura para  prática desportiva. 
O Polidesportivo de Rosais ficará situado do lado 
Nascente do parque infantil. 
O projecto compreende além do recinto desportivo, 
os balneários e bancadas para o público. 
A placa que cobre os balneários ficará virada para o 
parque infantil e será utilizada como palco para as 
festas de Nossa Senhora do Rosário. 
Esta empreitada foi lançada no âmbito da Sociedade 
Anónima Terra de Fajãs e constitui mais um dos 
seus primeiros projectos ( pode consultar a lista de 
obras a realizar na última página deste Boletim Municipal ). A empreitada têm um prazo de realização de seis meses e 
um custo aproximado de 250.000,00 € 

Projecto de obras da Praça Velha 

Projecto do Polidesportivo de Rosais 
 

Aspecto do futuro Centro de Exposi-
ção de Artesanato e respectivas 
obras de construção 
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BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 
 A Bolsa de Turismo de Lisboa de correu de 16 a 20 
de Janeiro na FIL, em Lisboa, tendo os Açores como 
destino convidado deste evento. 
A BTL de 2008 contou com a presença da quase 
totalidade dos Municípios dos Açores, facto bem 
demonstrativo da importância que as autarquias dos 
Açores conferem a esta feira de turismo enquanto 
elemento fundamental da promoção turística da 
Região. 
O espaço Açores congregou os operadores priva-
dos, a promoção institucional, e os diversos agentes 
turísticos num espaço de 1500 m2, que permitiu 
uma presença mais forte do destino turístico Açores. 
O Município das Velas esteve representado no espa-
ço organizado pela Associação Regional de Turismo, 
agrupando todos os Municípios do Grupo Central 
bem como as respectivas Câmaras de Comércio. 
Os espaço da ART permitiu a divulgação de S. Jorge 
como destino turístico através da promoção dos 
diversos agentes turísticos mas também através de 
filmes sobre S. Jorge que passaram em permanên-
cia nos diversos plasmas deste espaço. 
As grande apostas de promoção continuam a ser o 
turismo de natureza,  o turismo de aventura e a gas-
tronomia regional, que contribuiu em grande medida 
para que este espaço fosse o mais visitado do espa-
ço dos Açores 
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Município das Velas 
em Ponte de Lima 

Encontro de estudantes Velenses 
Os Municípios das Velas e da Calheta realizaram 
novamente o Encontro de Estudantes de S. Jorge. 
No almoço realizado participaram 120 jovens Jorgen-
ses actualmente a estudar no continente, que em 
seguida visitaram a convite dos Municípios a Bolsa 
de Turismo de Lisboa. 
Este convívio foi objecto de elevada cobertura noti-
ciosa pela RTP Açores, tendo em conta a originalida-
de e especificidade do acontecimento. 
Para os jovens Jorgenses que se deslocaram de 
todos os pontos do Continente, foi uma oportunidade 
de convívio e de reencontro aproveitada por todos de 
forma animada e entusiástica. 
O Encontro terminou com todos cantando em coro 
“O estudante Ilhéu” dos Tributo, com a certeza que 
futuramente os Municípios continuarão a manter este 
evento que já entrou definitivamente no calendário 
obrigatório dos nossos estudantes. 

A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal deslo-
caram-se ao Município de Ponte de Lima a convite 
do Presidente desta Autarquia, Daniel Campelo. 
A deslocação teve como objectivo a troca de expe-
riências entre os Municípios bem como o conheci-
mento uma realidade cujas características têm muito 
em comum com as nossas, a interioridade e distân-
cia aos grandes centros de decisão e a predominân-
cia de actividades ligadas ao sector da agro-pecuária 
e indústria de transformação de leite. 
Foi possível verificar alguns aspectos das apostas 
deste Município em áreas como a conservação do 
património e a aposta no ambiente e conservação da 
natureza. 
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2 ANOS EM “JEITO” DE BALANÇO 
Educação 
Construção de espaços cobertos, junto às Escolas do 1º Ciclo para 
actividades desportivas. 
-  Velas, acordou-se com Futebol Clube Marítimo Velense para utilização 
pelas crianças do 1º ciclo do Básico do Polidesportivo 
- Pagar-se-á o projecto técnico à Sociedade Recreio Terreirense e futuro 
apoio financeiro para a construção desse espaço. 
Exposições 
Galeria Espaço + 
- Criada e em funcionamento no Auditório Municipal das Velas. 
Insistir junto do Governo Regional para as obras de melhoramento da 
EB 2.3/S Velas 
- Feito no âmbito, do Conselho de Ilha e “disponibilizado” o espaço para 
aumento da respectiva escola, na Avenida do Livramento, no sitio onde se 
situaria a Central de Camionagem. 
Construção de um Centro Municipal de Informação e Multimédia 
- A implementar de imediato (lançamento de obra a concurso), estará incluí-
do no Centro Municipal de Artesanato. 
Construção de um Pavilhão Multiusos 
- Financiamento de parte do Pavilhão do Marítimo, para utilização pelos 
Munícipes na base do protocolo celebrado. 
Prosseguir o apoio à Associação com Necessidades Educativas Espe-
ciais 
- O Município prossegue esse apoio (pequenas obras) tendo mesmo posto 
à disposição desta Associação um espaço novo, que por livre vontade dos 
seus Sócios não foi aceite. 
Cooperar com as Instituições do Concelho que operam na Formação 
Profissional 
- O Município tem estendido essa cooperação à Escola Profissional da Ilha 
de S. Jorge, suportando os 15% do Investimento não financiado pela 
Comunidade Europeia, no âmbito de verbas do Governo Regional dos 
Açores. 
Criar um espaço denominado “Casa do Baleeiro” destinado à recolha 
e exposição do espólio existente 
- O espaço será disponibilizado na Casa Cunha da Silveira. 
Construção da Escola das Manadas e aumento do 1º Ciclo das Velas 
- A Escola dos Terreiros encontra-se concluída e foram realizadas obras na 
Escola das Velas, Rosais, Santo Amaro e Beira, de acordo com o solicita-
do. Em 2008 serão realizadas grandes obras na Escola da Urzelina. 
Dotar as Escolas do 1º Ciclo do Concelho de material áudio visual 
- Anualmente o Município tem procedido à entrega de livros e outro material 
de apoio. 
Cultura e Desporto 
Cobertura Bancada Município de Velas 
- A realizar no âmbito da Terra de Fajãs SA, incluindo também a renovação 
do sistema de iluminação e balneários públicos. 
Construir um Polidesportivo descoberto, junto do Campo de Futebol 
de Velas 
- A concurso para construção no âmbito da Terra de Fajãs SA. 
Apoiar as actividades desportivas nas Freguesias 
- Além dos apoios financeiros aos Clubes, o Município tem apoiado com 
transportes as modalidades (Judo Voleibol, etc). 
Apoiar a recuperação/abertura do Núcleo de Arte Sacra da Matriz das 
Velas 
- Apoiado com pessoal do Município (carpintaria). 
Implementar o Núcleo Museológico das Velas 
- Projecto a implementar na Casa Cunha da Silveira, cujas obras brevemen-
te se iniciarão, concluído o projecto técnico. 
Cooperar na construção do Polidesportivo de Rosais 
- Obra a executar no âmbito da Terra de Fajãs, SA. Projecto técnico já 
concluído. 
Continuar a apoiar a publicação de obras de interesse Concelhio 
- Foi apoiado a edição do Livro “Histórias do Cacete”, bem como um Livro 
sobre o Concelho. 
Dinamizar um Centro de Promoção e venda de Artesanato 
- Actualmente em actividade no Auditório Municipal, um concurso já lança-

Optimizar o projecto Arquivo Municipal de Fotografia 
- Já concluído, podendo ser consultado na sede do Município. 
Continuar trabalho de restauro e activação do Arquivo Municipal 
- Projecto em execução, concluído definitivamente em Abril de 2008. 
Realizar anualmente o Festival Internacional de Teatro 
 Optou-se em 2007, por um festival mais local, mas em 2008 retornar-se – à 
a vertente Internacional do mesmo. 
Criar uma Empresa Municipal de âmbito cultural, turístico e ambiental 
para gestão dos espaços respectivos da responsabilidade do Municí-
pio 
- Projecto concretizado com a criação da Empresa Municipal Velasfuturo. 
Criação de um Centro de Artes Modernas 
- A implementar na Casa Cunha da Silveira (futuro Centro Municipal de 
Cultura). 
Implementação de uma Ludoteca/Biblioteca Intenerante 
- A implementar em 2008, (compra de viatura) com percurso por todas as 
freguesias do Concelho. 
Juventude 
Apostar na fixação de jovens no Concelho, colaborando e incentivan-

do novos postos de trabalho 
- Resposta dada no âmbito da Terra de Fajãs e Velasfuturo, e candidatura 
(Estagiar L, etc.) a programas de âmbito Regional. 
Activar o Conselho Municipal de Juventude 
- Em actividade, e com muita participação da juventude local. 
Apoiar as Associações de Jovens que operem na área do ambiente, 
cultura e desporto. 
- Projecto concretizado anualmente. 
Apoiar os Jovens Empresários na caiação das suas próprias Empre-
sas 
- Apoio logístico garantido, através da Divisão de Cultura do Município, e 
outros apoios no âmbito da Secção de Obras e Equipamentos. 
Habitação e Urbanismo 
Reabilitação da zona costeira das Velas (Cais Comercial/Preguiça) 
transformando a zona Marginal e abrindo a Vila ao mar 
- Projecto a realizar no âmbito da Terra de Fajãs SA. 
- Hipótese de areal na areia de João Câncio (experiência em 2008). 
Incentivar a criação de Casas no Concelho 
-Projecto a iniciar em 2008 
Continuar apoio a recuperação de chafarizes, moinhos, etc. 
- Projecto em execução em cooperação com as Juntas de Freguesia. 
Comunicação e Transportes 
Estudar com a Empresa de Camionagem local um novo sistema de 
transporte de passageiros 
- Projecto a iniciar em 2008, durante a época de verão (Maio/Outubro). 
Sinalizar e manter limpos os trilhos pedestres do Concelho 
- Cooperação com as Juntas de Freguesia do Concelho (cedência de pes-
soal). 
Continuar a insistir junto do Governo para autorização para constru-
ção de caminhos de acesso à Fajã de João Dias e Vasco Martins 
- Ofícios enviados à Senhora Secretaria Regional do Ambiente e Mar sobre 
este assunto, disponibilizando-se o Município a cooperar com equipamento 
disponível. 
. 

Passados dois anos sobre as últimas Elei-
ções Autárquicas importa analisar, o pro-
jecto com que nos apresentámos ao eleito-
rado, para que se possa avaliar os objecti-
vos traçados à partida, e que serviram 
para uma escolha livre e democrática 
pelos Munícipes do Concelho. 
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- Velas em conclusão, Serroa e restantes freguesias (parte) a realizar em 
2008 em conclusão do restante em 2009. 
- Projecto a realizar no âmbito da Terra de Fajãs SA 
Preparar o projecto técnico da ligação caminho (Carregadouro). 
- Estudos premilares a serem executados. 
Turismo, Ambiente e Lazer 
Continuar a apoiar a realização da Bienal Turismo Rural 
- Apoio concedido em 2007, de acordo com o solicitado. 
Construção Piscina na Poça dos Frades 
Aumento do Aeroporto de S. Jorge. 
- Feito através do Conselho de Ilha, e em reuniões públicas (ex. Bienal de 
Turismo Rural)  
Apoio à Infância e Terceira Idade 
Construção de um Parque Infantil, junto Campo de Futebol 
- Projecto Técnico pronto, obra concluída em 2008, no âmbito da Terra de 
Fajãs SA. 
Colaborar com os Jardins de Infância, existentes, bem como com as 
Instituições de Solidariedade Social e Associação de Apoio a Crian-
ças com Necessidades Educativas Especiais 
- Apoio e cooperação com o Lar de João Inácio de Sousa e cedência de 
Instalações ao Instituto de Santa Catarina para  Jardim de Infância. 
-Cooperação com a Associação apoio a crianças com necessidades edu-
cativas especiais, tendo até o Município manifestado disponibilidade para 
a troca de Instalações favorecendo em muito a respectiva Associação. 
Criar um Gabinete de Apoio ao Idoso 
- Execução no âmbito do projecto Presença Amiga e dos Centros de 
Apoio e desenvolvimento local (Ano 2008). 
Promover actividades que envolva os idosos, quer as crianças na 
ocupação dos tempos livres 
- Projecto em execução, na realização do Dia da Criança e das activida-
des teatro, cinema e passeios etc. 
Gestão Camarária  
Renovar o Parque de Máquinas/Viaturas Municipais- Aquisição de 3 
novas viaturas em 2007 e 2 em 2008. 
Continuaremos as obras de recuperação, adaptação do Edifício sede 
do Município. 
- Em execução obras de pintura, grandes obras de recuperação em 2009. 
Organizar visitas de contacto com as populações do Concelho 
- Projecto em execução, acção já levada a cabo na Freguesia de Santo 
Amaro e Urzelina. 
Comunicação Social 
Apoiar os Órgãos de Comunicação Social, com sede no Concelho 
- Objectivo cumprido anualmente no apoio financeiro mensal à Rádio 
Lumena e publicidade no Jornal local quando activo. 
Organizar visitas ao Concelho de Órgãos da Comunicação Social 
exterior à Ilha 
- Objectivo cumprido com a RTP, apoio financeiro para o Bom Dia Açores 
(2007) e Atlântida (2007). 
Publicar o Boletim Municipal 
- Acção realizada todos os anos. 
Celebrar Protocolos de Cooperação com as Juntas de Freguesia do 
Concelho, por forma a dinamizar a sua actividade 
- Acção realizada anualmente com as seis Juntas de Freguesia do Conce-
lho. 
Um dialogo constitucional com todos (Governo Regional, Governo 
da Republica e Assembleia Regional) procurando o desenvolvimento 
do Concelho 
-Manifestado sempre a estes Órgãos do Governo próprio, tal intenção e 
disponibilidade. 
Continuar a cooperar com os serviços sedeados na Ilha 
- Cooperação realizada quando solicitada, mais activa com o IROA 
(abastecimento água à lavoura) e SRHE ( Obras Públicas ). 
Protecção Civil 
Colaborar com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
das Velas 
- Cooperação em execução, anualmente. 
Continuar a equipar o Centro Municipal de Protecção Civil 
- Objectivo em execução. 

Construção Parque Infantil (junto Campo de Futebol Velas). 
- Projecto a realizar em 2008, no âmbito da Terra de Fajãs SA. 
Activação da Empresa Municipal de Turismo 
- Actividade a potenciar no âmbito da Velasfuturo e Município de Velas, 
nomeadamente uma presença anual na Bolsa de Turismo de Lisboa, e 
contactos em outras Autarquias do Continente. 
Activar o projecto da zona Serroa (Turismo Rural). 
Concluída a electrificação, e abastecimento de água, estrada asfaltada em 
2008/2009. 
Continuar a apresentação de projectos ao nível Comunitário Interreg III 
(de promoção do Concelho, recuperação do património, etc). 
- Feito em 2007 um Boletim de promoção do Concelho e um CD sobre o 
Património Cultural. 
Continuar o Projecto (Velas-Vila Jardim). 
- Reforço na colocação de floreiras nas ruas das Velas, elaboração do 
projecto de embelezamento das Velas, arranque em 2008. 
Criar uma zona para campismo na Fajã do Ouvidor 
- Contactos estabelecidos com a Junta de Freguesia do Norte Grande, 
oferecendo o projecto técnico e a disponibilização para cooperar na cons-
trução do projecto em referencia.  

Organizar concursos de Jardins e Varandas Floridas. 
- Concursos a realizar em 2008 e 2009. 
Continuar o melhoramento do Jardim Botânico de Velas em coopera-
ção com a Ecoteca. 
- Obras de limpeza e manutenção reforçadas, projecto técnico em execu-
ção, bem como a recuperação de muros. 
- Grandes obras em 2009. 
Cooperar na abertura ao turismo especializado da Gruta da Beira 
- Abertura a realizar em 2008, depois do estudo realizado pelos montanhei-
ros, que realçam a sua qualidade. 
Desenvolvimento Económico 
Continuar a realização dos encontros sobre desenvolvimento Conce-
lhio 
- Acção a realizar em 2008 
Promover/Incentivar a criação de uma Sociedade de Desenvolvimento 
Concelhio 
- Contactos estabelecidos junto de potenciais interessados. 
- Abastecimento de água, através dos projectos do IROA e reforço das 
fontes de abastecimento. 
- Manutenção de caminhos em cooperação com as Juntas de Freguesia. 
- Abertura de novos caminhos (Ribeira da Areia). 
Colaborar na construção de espaços nas freguesias rurais para reco-
lha de sangue dos animais 
- Projecto em execução em cooperação com as Juntas de Freguesia, 
nomeadamente Urzelina e Santo Amaro. 
Pugnar junto do Governo Regional, para a construção do Porto da 
Fajã do Ouvidor 
Projecto em execução, solicitação feita através do Conselho de Ilha, e junto 
dos membros do Governo Regional. 
Porto de Recreio Náutico das Velas 
- Projecto em fase final de execução, com a discordância da Câmara quan-
to à sua capacidade 
Concluir as asfaltagem no Concelho (Velas, Serroa e alguns troços 
nas restantes freguesias). 

Assim das intenções programadas, é 
imperioso referir as acções já implementa-
das no âmbito desse desiderato de colocar 
as Velas, na Rota do Progresso ou seja 
das 87 acções evidenciadas mais de 80% 
estão cumpridas e as restantes serão efec-
tivadas no tempo que falta até final de 
2009, no terminar do actual mandato. 
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Os desfiles de Carnaval já há muito 
fazem parte das actividades habituais 
desta quadra festiva. Este ano desfilaram  
todas as crianças das diversas escolas 
básicas do concelho, sendo de destacar 
o trabalho de professores alunos e auxi-
liares de educação, traduzido no enorme 
colorido, qualidade e imaginação das fantasias apresentadas pelas diversas Escolas.  
Desfilaram igualmente  bem fantasiados e animados os utentes da Casa de Repouso 
João Inácio de Sousa, as crianças da Santa Casa da Misericórdia das Velas desfila-
ram no Ginásio da Santa Casa devido ao mau tempo. 
Na terça feira de Carnaval a animação esteve a cargo do Bailinho da Sociedade 
Filarmónica Recreio Amarense cuja actuação lotou o Auditório 

A comemoração da passagem de ano culminou um conjunto de actividades diver-
sificadas que decorreu durante o mês de Dezembro. 
Destaque para o 8 de Dezembro, dia das montras, com os habituais concursos de 
montras e presépios. O desfile de filarmónicas também habitual neste dia, contou 
com a participação de muitas colectividades do Concelho e decorreu perante 
enorme assistência que encheu por completo a Rua Direita. 
O final de ano foi comemorado no Jardim da República, ao soar da meia noite, o 
fogo de artifício marcou a entrada no novo ano. O som moderno da banda Eclipse, 
constituída unicamente por músicos Jorgenses, animou a madrugada do primeiro 
dia de 2008. 

Cumprindo uma tradição que leva já vários anos, realizou-se no Auditório 
Municipal das Velas, o Encontro de Reis, realizado com a colaboração do 
INATEL. 
Além do salutar convívio entre os diversos grupos esta organização contribui 
para a manutenção de uma tradição da Ilha de S. Jorge que importa preser-
var. 

O espectáculo realizou-se perante 
grande assistência que esgotou 
completamente o Auditório Muni-
cipal, e contou com a participação dos Grupos de Reis, da Casa do Povo de 
Beira-Velas, do Grupo Etnográfico da Beira, da Casa de Repouso João Iná-
cio de Sousa, do Grupo de Jovens das Manadas, da Casa do Povo das 
Manadas, da Sociedade Filarmónica Recreio Nortense, da Casa do Povo de 
Rosais, da Sociedade Filarmónica Nova Aliança de St. Antão e da Sociedade 
Clube União do Topo. 

Passagem de Ano 

Carnaval 

Encontro de Reis 
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EDITORIAL (Continuação) 
 
 
3º Classificado no Torneio Nacional de sub 
23 (Sénior -90kg) 
Campeão Nacional (Juniores -90kg) 
3º Classificado no Torneio Internacional da 
Portugal em representação da selecção 
nacional (Juniores -90kg) 
Representação do país nos Torneios Inter-
nacionais de  Lion, Rep. Checa, Hungria e 
Espanha. 
(2008 ) 
Campeão dos Açores (Juniores -90kg) 
 
António Machado (2007) 
Campeão dos Açores (Juvenis -73kg) 
7º Classificado Campeonato Nacional 
(Juvenis -73kg) 
(2008) 
Campeão dos Açores (Esperanças -81kg) 
 
Steve Cabral 
Vice Campeão dos Açores (Esperanças -
66kg) 
(Atleta faz judo à 4 meses) 
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Entre muita e variada informação relativa ao Município das Velas que está dis-
ponível em documentos; 
Além do POOC, do PDM e da informação sobre bolsas de estudo encontrará: 
Orçamentos e Prestação de Contas 
Documentos de Prestação de contas de 2005 
Documentos de Prestação de contas de 2006 
Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2006 
Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2007 
Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2008 
 
CONSULTE http://cm-velas.azoresdigital.pt 
LEIA O BOLETIM MUNICIPAL, E OBTENHA 
TODA A INFORMAÇÃO DÍSPONÍVEL SOBRE 
O MUNICÍPIO DAS VELAS. 

 

Início 

Câmara Municipal 

Assembleia Municipal 

Cultura 

Turismo 

Regulamentos 

Documentos 

Boletim Municipal 

CPCJ—Velas 

Serviços  Online 

Contactos 

Links 

O MUNICÍPIO DIGITAL 

 

 

A partir de Março 
nas Sociedades 

Página do Município das Velas ultrapas-
sou em Fevereiro os 23.000 visitantes 

V JOGOS DE SALÃO 

Velas—2008 
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Terra de Fajãs S A, 
Um Instrumento de Progresso 
 
A Sociedade Anónima Terra de Fajãs foi constituída recentemente, estabelecendo uma parceria públi-
co/privado, com o objectivo de incentivar o investimento no Concelho, no imediato serão realizados os 
seguintes projectos de 
interesse municipal: 
 
• Centro de exposição 

de artesanato, situa-
do na Praça Velha;  

• Cobertura da banca-
da e sanitários públi-
cos do Campo Muni-
cipal das Velas; 

• Polidesportivo das 
Velas; 

• Recuperação da Casa Cunha da Silveira; 
• Polidesportivo descoberto dos Rosais; 
• Conclusão das obras da Praça Velha; 
• Recuperação de passeios das Velas; 
• Parque infantil de entre Morros; 
• Arranjo da zona Balnear da Poça e Piscina Municipal. 
 
O valor total dos investimentos a realizar no âmbito da Sociedade Anónima Terra de Fajãs é de 
3.600.000,00 euros, tendo o financiamento e os projectos a realizar sido aprovados em sessão públi-
ca da Assembleia Municipal realizada de 19 de Dezembro de 2007. 
Encontram-se já em fase de execução os projectos do centro de exposição de artesanato, a conclusão 
das obras da Praça Velha e o Polidesportivo descoberto dos Rosais. 

BOLETIM DO MUNICÍPIO DAS VELAS   ( Tiragem 2.500 Exemplares ) 
 Coordenação—Pelouro da Cultura da Câmara Municipal das Velas 
 Redacção, Composição, e Impressão—Divisão da Cultura  
 BOLETIM MUNICIPAL EM  cm-velas.azoresdigital.pt 
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