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CONFIANÇA E DETERMINAÇÃO 
Confiança como estímulo deve ser palavra chave neste 
ano de 2007, em que se inicia novo quadro comunitário 
de apoio nos Açores, e onde o Município das Velas pre-
tende encontrar as sinergias e cooperação, institucional 
e privada, necessária para que o Concelho das Velas 
siga em frente, neste caminhar colectivo rumo ao pro-
gresso, entendido como a melhoria da qualidade de 
vida dos nossos munícipes. 
Confiança, logo, para cumprir os objectivos traçados 
num novo rumo para as Velas, tendo desde sempre 
como desiderato final apoiar os mais carenciados e 
potenciar oportunidades de emprego  
para os jovens, colaborando assim no estancar  da  de-    

 sertificação do Concelho. 
Confiança, na cooperação privilegiada com as Juntas de Freguesia do Concelho, as instituições, a inicia-
tiva privada, as empresas municipais e sociedades anónimas, estas sem qualquer dúvida instrumentos 
fundamentais, ou melhor, alavanca do progresso, para o crescimento sócio económico e cultural do Con-
celho das Velas. 
Confiança, que na próxima visita do Governo Regional dos Açores, o mesmo deixe no Concelho um con-
junto de iniciativas que ajudem esta Terra a trilhar cada vez mais os caminhos de uns Açores mais desen-
volvidos. 
Determinação, para que no diálogo democrático necessário, principalmente ao nível da Assembleia 
Municipal, encontrarmos os entendimentos necessários para ultrapassar os constrangimentos financeiros 
existentes e caminharmos com objectividade, sem medo a suposições e críticas fáceis, ou encenações 
negras face ao desenvolvimento. 
Determinação, para cumprir aquilo que prometemos aos Munícipes. 

Determinação, para encontrar ( desafiando as instituições Regionais) os parceiros necessários para que esta Ter-
ra possa encontrar os tais postos de trabalho que “amarrem” livre-
mente, a juventude, para serem obreiros principais no desenvolvi-
mento a que todos aspiramos. 
Determinação, para não cruzarmos os braços perante as dificulda-
des, antes irmos rasgando novos horizontes, porque os tempos e as 
atitudes têm de afirmar-se com esperança, optimismo e confiança 
nas pessoas, nos seus contributos para uma sociedade justa e soli-
dária. 
 
Os Velenses sabem que este projecto de desenvolvimento é 
garante de um futuro melhor. 
 
É por eles (Munícipes Velenses ) que iremos sempre em frente. 
 

 
António José Bettencourt da Silveira 

AVISO 

Freguesia da Urzelina 
O Município das Velas informa todos os 
habitantes da Freguesia da Urzelina, que a 
partir do mês de Maio, a rede pública de 
abastecimento de água estará em carga à 
experiência, pelo que deverá haver espe-
cial atenção aos contadores de modo a 
detectar fugas ou roturas. 
A partir do mês de Junho a cobrança far-
se-á a partir da leitura dos contadores. 
Para mais informações contactar o telefo-
ne 295 412581 durante as horas normais 
de expediente. 
 
Velas, 20 de Março de 2007  
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O Município das Velas têm em curso neste 
momento várias obras, em vários locais do 
Concelho nomeadamente: 
• Os reservatórios de água da Urzelina e 

Ribeira do Nabo estão em fase de realiza-
ção de obra; 

• A obra do furo para reforço de abasteci-
mento de água estão em fase de realiza-
ção de obra; 

• Obras nos muros do caminho do Porto na 
Urzelina;  

• A escola dos Terreiros encontra-se em 
fase de realização de obra; 

• Extensão da rede eléctrica à Serroa; 
• Substituição de condutas de abasteci-

mento de água. 
 
Relativamente a outros projectos: 
• Consolidação das vertentes e reabilitação 

do acesso à Fajã das Almas, está aberto o 
concurso; 

• As asfaltagens de Entre Morros e Outros 
em Velas, obra adjudicada, tendo-se ini-
ciado as obras. 
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Electrificação da Serroa Escola dos Terreiros 

Canada do Canto Urzelina 

Depósitos de água 

Furo de Captação de água Acesso à Fajã das Almas 

Condutas de água Urzelina 



Balanço final do 
 PRODESA 

 

Relativamente aos programas do FEDER no que diz 
respeito à Autarquia das Velas foram efectuadas as 

seguintes candidaturas ao PRODESA: 

• Pavimentação de Caminhos Municipais Beira –
Rosais no valor de 766.823,51 €. 

• Remodelação e Substituição rede pública de abas-
tecimento de água Manadas no valor de 

1.690.122,68 €. 

• Ampliação e remodelação Escola Ensino Básico da 
Beira no valor de  326.133,53 €. 

• Remodelação do campo de jogos das Velas - 1.ª 
Fase no valor de  632.270,01 €. 

• Execução sondagem e pesquisa de furo para cap-
tação água no valor de  224.063,68 €. 

• Pavimentação e beneficiação caminho Urzelina 
Terreiros no valor de  687.275,66 €. 

• Aquisição de Viatura de Lixo no valor de   
70.439,74 €. 

• Pavimentação e beneficiação de Caminhos do Nor-
te Grande e S. Amaro no valor de 786.356,83 €. 

• Parque de Campismo  Velas no valor de  
863.050,00 €. 

• Pavimentação e beneficiação de caminhos Munici-
pais  ( Ribeira D’Areia ) no valor de 716.061,79 €. 

• Abertura furo para captação água 2006 no valor de 
179.800,00 €. 

• Construção de dois depósitos de água no valor de 
414.659,34 €. 

 

Campo de Jogos das Velas 

Caminho Urzelina Terreiros 

Abastecimento de água às Manadas 

Asfaltagens Norte Grande 
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• Asfaltagem de arruamentos Entre Morros e Outros 
nas Velas no valor de 1.028.388,41 €. 

Neste âmbito foram elaboradas as candidaturas, efec-
tuado o acompanhamento e elaborados os relatórios 
finais, as referidas candidaturas encontram-se con-

cluídas com excepção das empreitadas: 

• Abertura furo captação água na Ribeira do Nabo; 

• Construção de dois depósitos de água; 

• Asfaltagem arruamentos Entre Morros e Outros 
nas Velas. 

Estas obras ainda em execução atingem o valor total 
de 1.583.050,00 €. 

Relativamente as estas empreitadas as mesmas 
encontram-se já em curso tendo de ser concluídas 

durante o ano corrente. 

As obras concluídas atingiram um valor de investi-
mento  total de 6.775.050,73 €. 

Estes valores de investimento foram possíveis devido 
à capacidade financeira do Município que permitiu a 

execução em tempo útil das obras referidas, permitin-
do ainda, que o Município fosse beneficiado com a 

distribuição da reserva de eficiência do Programa, no 
valor de 294.293,45 €. 

O total de obras candidatadas ao PRODESA foi de 
8.397.875,72 € correspondendo à totalidade do 
plafond disponível para o Município das Velas 

neste programa. 

O Município das Velas tem já em preparação os pro-
jectos a candidatar ao próximo Quadro Comunitário 

de Apoio, que nos Açores será o QRESA, estando já 
em concurso o primeiro  projecto, obra de valor supe-
rior a 1 milhão de euros, relativa à empreitada de 
Consolidação das Vertentes e Recuperação do 

Acesso à Fajã das Almas. 

 

Parque de Campismo das Velas 

Escola Básica da Beira 

Asfaltagens em Rosais 

Asfaltagem Fajã da Ribeira D’Areia 



Velas na Bolsa 
de Turismo de 

Lisboa 
A BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa é a maior feira 
nacional de turismo. Com os seus 18 anos de existência 
é um marco na agenda de Janeiro da FIL, é a oportunida-
de ideal para divulgar o Turismo da região e neste caso 
mais propriamente o Concelho das Velas. 
O Município das Velas participou neste evento conjunta-
mente com os restantes Municípios do Grupo Central 
num Stand organizado pela ART, da qual é também 
associada a Câmara de Comércio de Angra do Heroís-
mo. 
O Município das Velas esteve presente mais uma vez, 
com o intuito de ao participar nesta Feira trazer mais 
valias para o Sector do Turismo do Concelho. 
Dada a dimensão da Bolsa de Turismo de Lisboa, esta 
constitui ponto de passagem obrigatório de todos os ope-
radores turísticos nacionais e regionais, e das diversas 
personalidades que visitam a BTL, a qualidade da repre-
sentação do Grupo Central faz com que a sua presença 
constitua uma referência do turismo regional. 
Neste local toda a informação sobre as ilhas do Grupo 
Central pode ser encontrada permitindo ao Concelho das 
Velas disponibilizar ao público a informação necessária 
para quem deseje conhecer melhor o Concelho das 
Velas e a Ilha de S. Jorge  

Esta iniciativa constitui uma óptima oportunidade para 
apresentar as potencialidades e recursos que o Concelho 
dispõe para receber os visitantes, desde a beleza natural 
das paisagens, a proximidade das ilhas vizinhas, o con-

tacto com o mar e os sabores gastronómicos. 

Importante é também a participação de alguns empresá-
rios do Concelho que aproveitam esta ocasião para divul-
gar as suas ofertas turísticas, em áreas como hotelaria, 

gastronomia, animação turística, etc.. 

Página  6 



Página  7 

 

Apresentação do Projecto Rural Change na Bolsa de Turismo de Lisboa 

Encontro de Estudantes Velenses em Lisboa 

Aproveitando a presença das representações do Município das Velas e de Assembleia Municipal das Velas foi apre-
sentado no stand do Grupo Central na Bolsa de Turismo de Lisboa o trabalho final realizado no âmbito do  programa 

Rural Change. A apresentação foi efectuada pelo coordenador do projecto em Portugal, Dr. Jorge Miranda, e atraiu ao 
stand a comunicação social regional, sendo seguida com grande interesse, teve como base as conclusões do projecto 

sob a forma de um conjunto propostas para o desenvolvimento do Concelho das Velas. 

Numa iniciativa conjunta entre os Municípios da Ilha de S. Jorge, o Município das Velas aproveitou a participação na 
Bolsa de Turismo de Lisboa , promovendo  um almoço convívio para os Estudantes da Ilha de S. Jorge que estudam 
no Continente. 
Este almoço foi realizado no Restaurante Portugália em Lisboa, e serviu para reencontro dos estudantes, foi uma  
confraternização entre os estudantes de toda a Ilha, e no qual o Presidente do Município das Velas António Silveira, 
salientou a importância da formação dos nossos jovens, e manifestou a sua preocupação pela  falta de recursos, e de 
condições, para que seja viável o regresso destes jovens à sua terra. 



Através das deliberações da Câmara Municipal e da 
Assembleia Municipal, datadas respectivamente, de 
29.09.2006 e 7.10.2006, foi aprovada a criação da VELAS-
FUTURO, E.M. 
A empresa VELASFUTURO – EMPRESA PÚBLICA MUNI-
CIPAL DE GESTÃO E EQUIPAMENTOS CULTURAIS, 
DESPORTIVOS, ECONÓMICOS E DE LAZER, E.M., é 
uma empresa pública de âmbito municipal que goza de 
personalidade jurídica e é dotada de autonomia adminis-
trativa, financeira e patrimonial.  
A VELASFUTURO E.M tem como objecto social, o desen-
volvimento, implementação, construção, gestão e explora-
ção das áreas de desenvolvimento urbano prioritárias; a requalificação urbana e ambiental; a construção e gestão de 
habitação social; a construção de vias municipais; e a construção, gestão e exploração de equipamentos desportivos, 
turísticos, culturais e de lazer, bem como o desenvolvimento, implementação e gestão das actividades conexas. 
Acessoriamente a VELASFUTURO E.M poderá ainda exercer outras actividades relacionadas com o seu objecto. 
Nos termos da deliberação da Câmara Municipal de 12.01.2007, o Conselho de Administração da empresa municipal 
VELASFUTURO é composto pelos seguintes elementos , Presidente Ana Sofia Amarante Soares ( Na foto no acto de 
posse ) sendo vogais Lena Felicidade Pereira Amaral e Amaro Filipe Tavares Azevedo. 

Assembleia Municipal 
no Município da Moita 

VELASFUTURO—Empresa Municipal 

A convite do Presidente da Assembleia Municipal do conce-
lho da Moita, Joaquim Martins Gonçalves, decorreu no dia 
28 de Janeiro de 2006 uma visita ao Município da Moita, por 
parte de representantes da Assembleia Municipal das Velas 
e da Câmara Municipal das Velas. 
Esta visita inseriu-se num intercâmbio entre os dois Municí-
pios, que se iniciou com a visita do Presidente da Câmara 
Municipal da Moita, João Manuel de Jesus Lobo, ao Conce-
lho das Velas em 2006, altura em que se verificou o convite 
para a visita que agora se concretizou. 
Durante a visita, os autarcas do Concelho das Velas pude-
ram entrar em contacto com realidade da Moita, Concelho 
ribeirinho do Tejo pertencente à Área Metropolitana de Lis-
boa, além de tomarem conhecimento da estratégia autárqui-
ca deste Município, puderam visitar várias infra-estruturas e 
equipamentos municipais, sendo de destacar a hospitalida-
de e disponibilidade dos autarcas do Município da Moita. 
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Programa Rural Change—Conclusões 
Este estudo foi concebido em consonância com a estrutura do Projecto Rural Change  (Mudança Rural).   
O Projecto Rural Change é financiado pelo Fundo Social Europeu – Artigo 6, “Medidas Inovadoras, e é promovido por 
Diputación Provincial de Málaga (Espanha) em parceria com Portugal (EtnoIdeia  Desenvolvimento Rural, Município de 
Boticas, Município de Velas), Espanha (CEDER-Axarquía,  CEDER-  Serranía de Ronda, GDR-Antequera, GDR-
Guadalteba, GDR-Nororma, GDR-Sierra de las Nieves, GDR-Valle del Guadalhorce), França (ESTIA-École Supérieure 
des Technologies Industrielles Avancées), Itália (Comunità Montana Valle Orba-Erro-Bormida di Spigno), Reino Unido 
(Toucan Europe - Manchester) e Republica Checa (Bata Canal Association). 
Este projecto centra-se em inquéritos e estudos efectuados acerca 
dos factores potenciais de mudança em meio rural, de modo a 
antecipar essas mudanças e a fortalecer as comunidades rurais 
nos mesmos processos.  
Rural Change procura inovação e empreendedorismo para aumen-
tar a competitividade em áreas rurais europeias. O projecto inclui 
diversas acções no que concerne a cooperação transnacional, 
Existe um observatório, estudos sectoriais em todos os países e 
estudos sobre atitudes e culturas empreendedoras nessas regiões. 
Forums empreendedores, prémios e disseminação transnacional 
fazem também parte da estrutura do projecto.  

Conclusões gerais 
Como conclusão, podemos delinear algumas conclusões gerais e 
sugestões de actuação num futuro próximo.  
1- O potencial empresarial em Velas não é elevado no rendimento 
máximo inicial, mas está longe de ser alcançado. Isto requer algum 
cuidado quando se pensa em novos investimentos tais como 
hotéis e outros.  
2- Assim, seria um bom início começar por melhorar a taxa de ocu-
pação da actual capacidade de alojamento (utilizada apenas em 
cerca de 27% em 2005) e alinhar a proveniência turística com a 
tendência geral do arquipélago, focando especialmente em países 
Nórdicos.   
3- Programar de modo melhor a actividade cultural em Velas no sentido de ir ao encontro da permanência de turistas na 
ilha, com especial atenção em Agosto quando se torna crucial melhorar a diversidade e qualidade de serviços fornecidos 
a turistas.   
4- Focar melhor a informação e publicidade e distribui-la onde os fluxos de turistas podem ser interceptados, nomeada-
mente dentro do arquipélago, pois é igualmente de importância estratégica.  
5- Finalmente, é de importância estratégica cooperar com o Pico e Faial, de modo a adicionar massa critica ao triângulo 
e competir com os grandes destinos turísticos da Região, S. Miguel e Terceira. Uma tarefa difícil mas exequível. E obvia-
mente, melhorar o sector e ambiente empreendedor em Velas através da organização e promoção da oferta de informa-
ção.   
Dois aspectos impossibilitam as Velas de competir isoladamente: fazer parte de S. Jorge e fazer parte do triângulo cen-
tral.   

Rural Change em Inglaterra 

Rural Change no Parlamento Europeu 
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As ruas da Vila das Velas  encheram-se de cor com os desfiles de 
carnaval efectuados pelas escolas do concelho das Velas. 
De salientar a elevada participação, praticamente todos os alunos 
das escolas básicas integraram o desfile sendo de salientar o tra-
balho efectuado por professores e funcionários na produção dos 
temas que deram origens às máscaras dos alunos.  
À noite, cumprindo 
u m a  t r a d i ç ã o 
actuaram no Audi-
tório Municipal 
perante grande 
assistência os bai-
linhos de Carnaval 
da Soc iedade 
Recreio Amarense 
e da Sociedade 
Lusitânia Club 
Recreio Velense. 

A cultura popular voltou a encher o Auditório Municipal das Velas. 
com a apresentação dos vários grupos de Reis do Concelho das 
Velas, numa organização  do Pelouro da Cultura e do INATEL con-
tando ainda com a presença dos grupos, da Casa do Povo das 
Manadas, da Casa do Povo de Beira/Velas, do Grupo Etnográfico 
da Beira, da Casa do Povo de Rosais, da Filarmónica União do 
Topo, da Filarmónica Nova Aliança do Topo, do Grupo de Jovens 
das Manadas, da Casa do Povo do Norte Grande. 

 

Encontro de Reis  

Ex
po

siç
õe
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A Galeria Espaço + continua com regularidade a apresentar  exposi-
ções variadas, pintura, desenho, artesanato e outras formas de cultu-
ra têm aqui o seu espaço privilegiado de apresentação de trabalhos, 
nas fotos estão representadas as exposições do aniversário do Grupo 
Etnográfico da Beira e do pintor Ricardo Oliveira. Decorreram além 
destas, a exposição do pintor timorense Carlos Costa e a exposição 
da pintora espanhola Berenice Fernandez. 

  Carnaval  



Sem coleira e 
sem identifica-
ção.  

ASSIM, NÃO !! 

Com coleira e 
dev idamente 

identificado.  
ASSIM, SIM ! 

Município das Velas na Internet em  
cm-velas.azores.digital.pt 

 

Utilitários 

Início 

Câmara Municipal 

Cultura 

Turismo 

Regulamentos 

Documentos 

Boletim Municipal 

( Notícias ) 

( Actas ) 

( Editais ) 

( Galeria de Fotos ) 

( Itinerários ) 

( Sugestões ) 

Está já disponível no endereço cm-velas.azoresdigital.pt, a página do Município das 
Velas. Esta página onde alguns formatos estão ainda em construção, disponibiliza já 
um conjunto de informação significativa.  
Estão disponíveis:  
Informações gerais, como a composição dos órgãos autárquicos, Câmara Munici-
pal e Assembleia Municipal, bem como as actas das respectivas reuniões. 
Documentos, Regulamentos, agendas culturais e os boletins municipais de 2006 e 
2007 podem ser consultados.  
Os acontecimentos da semana, têm tratamento especial quer se trate de um filme, 
uma exposição, um edital, ou de qualquer outra situação relevante, estão disponíveis 
nos destaques da página permanentemente actualizados. 
Ao nível do planeamento municipal a página disponibiliza o acesso ao PDM e ao 
POOC, estão disponíveis as plantas de ordenamento e condicionantes bem como os 
regulamentos relativos as estes instrumentos de ordenamento. 
Estarão disponíveis muito em breve: 
Impressos relativos a: pedidos de licenciamento, trânsito e abastecimento de água, 
acompanhados das instruções e legislação correspondente; 
Informações sobre as Freguesias, de caracter geral, contactos, etc.; 
Informações sobre as colectividades do Concelho, fotos, contactos, principais 
actividades etc.; 
Informação sobre turismo, com todos os dados dos agentes turísticos do Concelho 
bem como outras informações de interesse para os visitantes; 
Espaço específico da Comissão de Protecção de Menores e Jovens, contendo, 
objectivos, composição da Comissão Restrita e da Comissão Alargada, regulamento 
interno, números de contacto e legislação específica.  
Espaço específico da Semana Cultural das Velas, programa e informação variada 
sobre a história e actualidade deste evento. 

Código de Posturas do Município das Velas  
 
Artigo 85.º 
 
3. O Município das Velas pro-
cederá à captura dos animais 
vadios ou errantes encontra-
dos na via pública ou em 
quaisquer lugares públicos. 

O seu animal de estimação deve pos-
suir coleira com identificação, para em 
caso de qualquer ocorrência não ser 
confundido com outro animal. 
Não deixe o seu animal de estimação 
vaguear pelas ruas, por razões de 
higiene e segurança o Município das 
Velas pode proceder à sua remoção 
para o canil municipal, ficando o dono 
sujeito a coima. 
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 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  

PROGRAMA 

21 de Abril 
20.30H - Inauguração da Feira do Livro na Loja de Artesanato, na Rua 
Direita. 
21.00H - Concerto pela de Filarmónica  Unânime Praiense , no Auditório 
Municipal. 
22 de Abril 
21.00H - Concerto pela de Tuna da Sociedade Filarmónica Unânime 
Praiense, na Igreja Matriz.  
23 de Abril 
10.00H – Entronização de novos confrades da Confraria do Queijo de 
S.Jorge,  no Salão Nobre dos Paços do Concelho. 
11.00H - Missa em honra do Padroeiro da Vila das Velas, S. Jorge. 
12.30H – Procissão pelas ruas da Vila, com a participação das Filarmónicas 
do Concelho. 
15.00H – Sessão Solene comemorativa do dia de S. Jorge, com entrega de 
medalha de bronze do Concelho à Associação para apoio da criança com 
necessidades educativas especiais no salão nobre dos Paços do Concelho. 
21.30H - Comédias pelos Grupos de teatro de Concelho, no Auditório Muni-
cipal. 
24 de Abril 
10.30H - Prova de Atletismo nas ruas das Velas. 
21.30H - Concerto por Grupo de Fados de Coimbra no Auditório Municipal. 
25 de Abril 
11.00H—Sessão da Assembleia Municipal Comemorativa do 25 de Abril na 
Sociedade União Rosalense. 
12.00H - Actuação de Filarmónica da Sociedade União Rosalense. 
21.30H - Concerto alusivo  ao 25 de Abril com artistas de S. Jorge e do 
Pico no Auditório Municipal. 

 

CONFRARIA DO QUEIJO DE S. JORGE 
 

Também em 2007 a Confraria do Queijo de S. Jorge vai participar acti-
vamente nas Comemorações do Dia de S. Jorge. 
Na habitual sessão solene do dia 23 de Abril, estarão presentes este 
ano os seguintes convidados: 
• Confraria  do queijo da Serra da Estrela; 
• Confraria de Gastrónomos dos Açores; 
• Confraria do Verdelho do Pico; 
• Confraria da Panela ao Lume. 
Durante a sessão solene serão entronizados cinco novos Confrades 
da Confraria do Queijo de S. Jorge. 
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