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Intervenção urbanística 

ENTRE MORROS 

• Obras Municipais 

• XX Semana Cultural 

• Animação de Verão 

• Programa INTERREG 

• Comissão de Protecção 

de Crianças e Jovens 

 



 
 
 

 

“ a persistência de acreditar e seguir em frente”  
 
Na política há um tempo para tudo, há um tempo de confrontação de 
ideias, de projectos, de combate político, e há um tempo de encontrar 
plataformas de entendimento para se rentabilizarem energias e recur-
sos financeiros, na procura que todos devemos encetar, de fazer mais 
e melhor pela nossa terra. 
O que mais nos motiva e interessa, é a criação de uma sociedade 
viva e dinâmica, onde os jovens podem ficar, sendo alavancas de pro-
gresso da terra que os viu nascer. 
A história não se repetirá, as condições que formos capazes de criar 
ditarão as perspectivas do desenvolvimento económico e social e o 
reforço da qualidade de vida das populações do Concelho das Velas.  
Este desiderato atinge-se através da conjugação de esforços entre os 
diversos agentes, Governo Regional  - Autarquia - Sector Privado, e 
dado que este último não tem capacidade financeira para criar as 
sinergias necessárias para um crescimento sustentado, urge encon-
trar plataformas de cooperação para fomentar emprego, dando o tem-
po e apoio necessários à economia local que esta possa responder a 
este desafio.  
A autarquia das Velas por si, e no âmbito das instituições com quem 
coopera, é o maior empregador do Concelho, e pese embora os cons-
trangimentos financeiros actuais vai continuar nessa área a assumir-
se como factor de desenvolvimento, através de protocolos de coope-
ração com instituições ou privados, dentro dos limites da legislação 
vigente. 
Pela nossa parte respondemos a estes desafios dentro de parâmetros 
de financiamento que não hipotecam o futuro, esgotámos as verbas 
correspondentes ao PRODESA, tendo investido em seis anos mais de 
oito milhões de euros. Na primeira candidatura ao actual Quadro 
Comunitário de Apoio, foi já assinado o contrato de adjudicação da 
Consolidação das vertentes e reabilitação do acesso à Fajã das 
Almas, no valor de um milhão e quatrocentos mil euros. 
Este é o nosso caminho contra o envelhecimento e a diminuição da 
população, aproveitando as oportunidades, recusando a resignação, e 
acreditando sempre, que criar condições para o futuro dos nossos 
jovens é uma tarefa estratégica para o Concelho, e certamente a mais 
importante de todas. 
 

 O Presidente da Câmara Municipal de Velas 
 
 

António José Bettencourt da Silveira 
 

EDITORIAL 

 

BOLSAS  
Nos termos do regulamento de apoio a estudan-
tes Velenses que frequentam o ensino superior 
foram apoiadas as seguintes bolsas de estudo no 
lectivo 2005/2006. 

Engenharia Civil    1 
Medicina Veterinária   1 
Línguas e Literaturas   1 
Serviço Social   1 
Direito     2 
Geografia    2 
Psicologia    1 

Relativamente ao ano lectivo 2006/2007 foram 
apoiadas as seguintes bolsas de estudo 

Engenharia Informática  1 
Engenharia Civil    1 
Medicina Veterinária   1 
Línguas e Literaturas   1 
Serviço Social   1 
Direito     2 
Geografia    2 
Psicologia    1 

 
As Bolsas relativas ao ano lectivo 2007/2008 
encontram-se em análise. 

 



O Município das Velas têm vindo 
durante o corrente ano a realizar 
várias obras, em diversos locais do 
Concelho. 
Algumas das obras foram executa-
das recentemente, nomeadamente: 
• A obra do furo para reforço de 

abastecimento de água situado 
na Ribeira do Nabo; 

• A asfaltagem da Canada do Capi-
tão Loureiro em Rosais;. 

• A asfaltagem de parte do acesso 
e Largo do Cemitério de Rosais; 

• Apoio à Sociedade Recreio Nor-
tense nas obras de pintura exte-
rior da sua sede; 

• Apoio ao Futebol Clube Marítimo 
Velense na pintura do novo Pavi-
lhão. 

 
Estão em fase adiantada de execu-
ção:  
• Dois reservatórios de água  para 

abastecimento público situados 
na Ribeira do Nabo na Freguesia 
da Urzelina; 

 
Relativamente a outros projectos: 
• Consolidação das vertentes e rea-

bilitação do acesso à Fajã das 
Almas, está adjudicada a Obra e 
assinado o contrato no valor de 
mais de 1.400.000,00€, prevendo-
se para breve o início das obras. 

• Substituição de condutas e refor-
ço do abastecimento de água à 
zona do Carregadouro e Fajã de 
Santo Amaro prevendo-se para 
breve o início das obras. 
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INTERVENÇÃO URBANÍSTICA  
ENTRE MORROS 
Está a decorrer na zona de Entre Morros uma 
intervenção urbanística de grandes dimen-
sões, que tem como objectivo o ordenamento 
global desta zona. 
No âmbito desta intervenção que compreende 
vários aspectos, está incluída; 
• A finalização da  asfaltagem das ruas no 

loteamento adjacente à Av. do Livramen-
to; 

• A asfaltagem dos acessos ao Campo de 
Futebol das Velas e respectivos estacio-
namentos; 

• A asfaltagem dos acessos ao Parque de 
Campismo das Velas e respectivos esta-
cionamentos; 

• A  asfaltagem das ruas envolventes da 
Escola Profissional; 

• A colocação em todas as ruas e vias dos 
respectivos passeios para peões; 

• A extensão da rede eléctrica com ligação 
ao posto de transformação já colocado. 

Incluídas nesta reestruturação da zona de 
Entre Morros, estão também as obras de dre-
nagem de águas pluviais das diversas ruas, e 
brevemente as obras de melhoramento do 
Estádio Municipal. 
Com este conjunto de obras dá-se uma pro-
funda requalificação da zona de Entre Morros, 
com grande reflexo na melhoria da qualidade 
de vida dos moradores, e de todos os Velen-
ses que utilizam os equipamentos colectivos 
daquela zona. 



NOVO MÓDULO DO EDIFÍCIO 
DA ESCOLA PROFISSIONAL 

 

Inserido na profunda renovação que está a 
decorrer Entre Morros está também o novo 
módulo do edifício da Escola Profissional da Ilha 
de S. Jorge. 
A obra agora iniciada vem na sequência da 
construção do novo edifício da Escola Profissio-
nal, e constitui a segunda fase desta obra funda-
mental para a expansão do ensino profissional 
no Concelho das Velas e na Ilha de S. Jorge. 
Nesta fase de obras estão ser construídas salas 
de aula, oficinas e laboratórios, infra-estruturas 
absolutamente necessárias ao bom funciona-
mento dos cursos técnicos desta Escola e à 
qualidade à muito reconhecida do seu ensino. 
Com as obras actualmente a decorrer ficam 
finalmente solucionados alguns constrangimen-
tos de espaço que prejudicavam o bom funcio-
namento desta Escola e que vão agora permitir, 
mais e melhores valências, a este projecto edu-
cativo. 
Com a conclusão desta obra a Escola Profissio-
nal completa um ciclo de investimento superior a 
4 milhões de euros comparticipados por fundos 
comunitários. 
A Escola Profissional da Ilha de S. Jorge apesar 
das dificuldades que ainda hoje se verificam, vai 
iniciar o ano lectivo de 2007/2008, com 273 alu-
nos distribuídos por diversos cursos, o que tor-
na esta Escola a segunda maior de S. Jorge e 
uma das maiores e mais bem apetrechadas 
do ensino profissional da Região Autónoma 
dos Açores. 



 
A Semana Cultural das Velas decorreu como habi-
tualmente no início de Julho, contribuindo para a ani-
mação turística do Concelho. 
Mais uma vez a Semana Cultural das Velas teve 
“lotação esgotada”, já que o número de visitantes 
excedeu todas as expectativas, mesmo as mais opti-
mistas. 
Milhares de visitantes deram à Vila das Velas duran-
te mais de uma semana um movimento excepcional, 
dando um forte contributo para a actividade económi-
ca local e tornando-se, cada vez mais, uma referên-
cia positiva fundamental da imagem do Concelho 
das Velas. 
De entre as inúmeras activi-
dades desenvolvidas, des-
taque para a participação 
de inúmeras colectividades, 
que organizaram, 14 tascas 
e 3 restaurantes no recinto 
das festas, constituindo um 
record absoluto de partici-
pação a este nível. 
O programa realizado, com grande variedade de 
actividades, contribuiu para uma grande afluência de 
público aos espaços onde decorreram os diversos 
eventos.  
Como habitualmente o desfile de marchas populares 
no sábado, com grande participação de marchas da 
Ilha Terceira, as touradas de praça, e os concertos, 
congregaram as maiores atenções, mas também a 
passagem de modelos, as exposições, o artesanato, 
e as variadas actuações de teatro , filarmónicas e 
folclore, atraíram as atenções do público contribuin-
do decisivamente para o sucesso incontestável que 
foi a XX Semana Cultural das Velas. 

XX SEMANA CULTURAL DAS VELAS 



LANÇAMENTO DO CD DOS 
“ TRIBUTO 

Durante a XX Semana Cultural das Velas o Agrupa-
mento Musical Jorgense “ Tributo “, lançou no dia 6 
de Julho, o seu terceiro trabalho discográfico, intitu-
lado “ Ventos e Marés “. 
A cerimónia pública de lançamento deste trabalho 
discográfico teve lugar na Rua Direita, perante 
grande número de amigos e admiradores dos “ Tri-
buto “. 
A apresentação do CD “ Ventos e Marés “ esteve a 
cargo do jornalista e escritor Sidónio Bettencourt, 
que na ocasião realçou a qualidade e originalidade 
do trabalho realizado por este grupo, desde a sua 
fundação, e a importância dos seus trabalhos disco-
gráficos no âmbito da produção musical Açoriana. 

Acontecimento marcante 
da XX Semana Cultural foi 
o lançamento do livro 
“Histórias do Cacete “ de 
Jorge Silveira, aconteceu 
nos Paços do Concelho 

perante grande número de convidados e amigos do 
autor, a apresentação esteve a cargo de Mário 
Duarte, editor e amigo do autor. 
Também a Publiçor apresentou o seu recente traba-
lho “Velas”, este livro em formato de álbum faz parte 
de um conjunto de edições sobre todos os conce-
lhos dos Açores, e que agora  abrange também o 
Concelho das Velas. Esta obra constitui uma refe-
rência bibliográfica de grande qualidade editorial e 
contou com a participação de vários colaboradores 
locais, em diversos temas da história e actualidade 
do Concelho das Velas. 

LANÇAMENTO DOS 
LIVROS DE JORGE “CACETE” E DA PUBLIÇOR  



ANIMAÇÃO DE VERÃO 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 
 

Durante os meses de Verão decorreu alternadamente na 
Praça Velha e no Jardim da República a animação musical 
de Verão. 
Esta actividade tem como objectivo mostrar o trabalho das 
filarmónicas o folclores locais, aproveitando a presença de 
turistas e emigrantes. As actuações realizadas contaram 
sempre com elevada participação do público, contribuindo 
assim para o sucesso das actuações. Participaram além 
das colectividades locais, outras, que na ocasião passaram 
pelo Concelho, foram participantes na animação de Verão: 
• Grupo Folclórico de Rosais; 
• Rancho Folclórico Macanitas ( Tercena, Oeiras); 
• Sociedade Nova Aliança; 
• Sociedade Recreio Amarense; 
• Grupo Etnográfico da Beira; 
• Filarmónica de Carvalheiras( Minho); 
• Tuna Corsários dos Açores; 
• Sociedade São Lázaro. 

O Dia Mundial da criança é sempre celebrado no Concelho 
das Velas. No dia 1 de Junho e em colaboração com as 
Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, e com o Museu de 
S.Jorge, foi efectuada animação que envolveu cerca de 450 
crianças de todas as Freguesias do Concelho. 
O dia começou com  uma peça de teatro infantil, no Auditó-
rio Municipal das Velas, realizando-se de seguida um lan-
che no parque de campismo das Velas, neste local foram 
distribuídos livros às crianças e foi montado um equipamen-
to de Karaoke, que constituiu mais um momento de anima-
ção para as crianças participantes nesta iniciativa. 



A IV edição dos Jogos de Salão do Concelho das Velas animou 
uma vez mais as noites de várias Sociedades e Instituições, de 
diversas Freguesias, durante a Primavera e início do Verão. 
Os jogos decorreram sobre a forma de campeonatos nas diversas 
modalidades, em várias jornadas em que todos os participantes 

jogam entre si, até se apurarem os ven-
cedores. 
Nesta IV edição foram efectuados cam-
peonatos nas modalidades de sueca, 
dominó, snooker, damas e matraqui-
lhos, as diversas equipas concorrentes 
representavam as colectividades que 
se inscreveram nesta IV edição.  
Os prémios para os vencedores das 
diversas modalidades foram entregues 
como habitualmente após o jantar de 
encerramento onde estiveram presen-
tes os concorrentes premiados e os 
representantes das Instituições onde os campeonatos se realizaram. 
Dado o considerável sucesso que esta iniciativa vem conseguindo, em 2008 
continuará a animação nas colectividades com a V edição dos Jogos de 
Salão do concelho das Velas. 

IV EDIÇÃO DOS JOGOS DE SALÃO 

INTERCÂMBIO ENTRE VELAS E TRACY ( CALIFÓRNIA ) 

No âmbito do acordo de geminação entre os Municípios 
de Velas de Tracy, esteve nas Velas durante o mês de 
Julho uma delegação desta cidade da Califórnia, consti-
tuída essencialmente por jovens. Durante uma semana 
tiveram a oportunidade de contactar com a história local, 
a cultura, o fabrico do queijo, etc.. A visita permitiu tam-
bém o contacto com a natureza e o ambiente preservado 
das Velas e da Ilha de S. Jorge, uma experiência que 
certamente não esquecerão. 



COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE VELAS 
Quais as Competências das Comissões de Protecção?  
A intervenção das comissões de protecção de crianças e jovens tem lugar quando não seja possível às entidades com com-
petência em matéria de infância e juventude actuar de forma adequada e suficiente a remover o perigo em que se encon-
tram. 
A comissão de protecção funciona em modalidade alargada ou restrita. À comissão alargada compete desenvolver acções 
de promoção dos direitos e de prevenção das situações de perigo para a criança e jovem, nomeadamente: 
· Informar a comunidade sobre os direitos da criança e do jovem e sensibilizá-la para os apoiar sempre que estes conhe-

çam especiais dificuldades;  
· Promover acções e colaborar com as entidades competentes tendo em vista a detecção dos factos e situações que 

afectem os direitos e interesses da criança e do jovem;  
· Colaborar com as entidades competentes no estudo e elaboração de projectos inovadores no domínio da prevenção 

primária dos factores de risco, bem como na constituição e funcionamento de uma rede de respostas sociais adequa-
das. 

À comissão restrita compete intervir nas situações em que uma criança ou jovem está em perigo, nomeadamente: 
· Atender e informar as pessoas que se dirigem à comissão de protecção;  
· Apreciar liminarmente as situações de que a comissão de protecção tenha conhecimento,  
· Proceder à instrução dos processos;  
· Decidir a aplicação e acompanhar e rever as medidas de promoção e protecção, com excepção da medida de confiança 

a pessoa seleccionada para a adopção ou instituição com vista a futura adopção. 
Como funcionam?  
As instalações e os meios materiais de apoio, nomeadamente um fundo de maneio, necessários ao funcionamento das 
comissões de protecção são assegurados pelo Município, podendo, para o efeito, ser celebrados protocolos de cooperação 
com os serviços do Estado representados na Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens em Risco. 
As autoridades administrativas e entidades policiais têm o dever de colaborar com as comissões de protecção no exercício 
das suas atribuições, incumbindo o dever de colaboração igualmente às pes-
soas singulares e colectivas que para tal sejam solicitadas. 
Os membros da comissão de protecção representam e obrigam os serviços 
e as entidades que os designam. 
As funções dos membros da comissão de protecção, no âmbito da compe-
tência desta, têm carácter prioritário relativamente às que exercem nos res-
pectivos serviços. 
O processo de promoção e protecção é de carácter reservado. 
Os pais, o representante legal e as pessoas que detenham a guarda de fac-
to podem consultar o processo pessoalmente ou através de advogado. 
Quem pode comunicar?  
Qualquer pessoa que tenha conhecimento de situações que ponham em 
perigo a segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento da 
criança e do jovem, pode comunicá-las às entidades com competência em 
matéria de infância ou juventude, às entidades policiais, às comissões de 
protecção ou às autoridades judiciárias. 
Quando posso comunicar?  
A comissão restrita funciona em permanência. 
Contactos 
Comissão de Protecção de crianças e jovens de Velas 
Auditório Municipal, Av. da Conceição 9800-521 VELAS 

Comissão Restrita 
 

Isabel Teixeira - Município de Velas 
Margarida Fernandes – Sec. Educação 
Agostinho Vaz - PSP 
Lopo Santos- Segurança Social 
Rosa Pinto - Saúde 
Fátima Amarante - Assembleia Municipal 
Marlene Cardoso - IAS 
 

Comissão Alargada 
 

Isabel Teixeira - Município de Velas 
Margarida Fernandes – Sec. Educação 
Agostinho Vaz - PSP 
Lopo Santos- Segurança Social 
Rosa Pinto - Saúde 
Fátima Amarante - Assembleia Municipal 
Marlene Cardoso - IAS 
José Luís Bettencourt - Assemb. Municipal 
Paula Amarante - Assembleia Municipal 
António Azevedo– Escuteiros 
Ada Ruas - Instituto Santa Catarina 
Adelaide Silveira - Assembleia Municipal 
Carla Avelar - Associação de Pais 



BIENAL DE TURISMO 
 
Vai decorrer entre 4 e 6 de Outubro no Auditório 
Municipal das Velas, a IV Bienal de Turismo 
Rural Atlântico, iniciativa da SRE com o apoio 

do Município das Velas. Entre as várias actividades previstas consta do programa deste evento um 
torneio de golfe rural. Sobre a IV Bienal de Turismo podem-se obter informações detalhadas em:  

www.bienal-turismorural.org 

Estão disponíveis on line:  
Informações gerais, como a composição dos órgãos autárquicos, Câmara Muni-
cipal 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, editais e concursos públicos.  
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. 
Planeamento municipal a página disponibiliza o acesso ao PDM e ao POOC, 
estão disponíveis as plantas de ordenamento e condicionantes bem como os regu-
lamentos relativos as estes instrumentos de ordenamento. 
Informação sobre turismo, com todos os dados dos agentes turísticos do Conce-
lho bem como outras informações de interesse para os visitantes; 
Espaço específico da Comissão de Protecção de Menores e Jovens, conten-
do, objectivos, composição da Comissão Restrita e da Comissão Alargada, regula-
mento interno, números de contacto e legislação específica.  
Impressos relativos a: pedidos de licenciamento, trânsito e abastecimento de 
água, acompanhados das instruções e legislação correspondente; 
Espaço específico da Semana Cultural das Velas, programa e informação 
variada sobre a história e actualidade deste evento. 

Estarão disponíveis muito em breve: 
Informações sobre as Freguesias, de caracter geral, contactos, etc.; 
Informações sobre as colectividades do Concelho, fotos, contactos, principais actividades etc.; 
Orçamento e Prestação de Contas, os documentos relativos às prestações de contas de 2005, bem como o Orça-
mento e Opções do Plano para 2006, estarão disponíveis em breve. Os documentos relativos ao ano em curso e sub-
sequentes passarão a estar disponíveis após a sua aprovação. 

Página do Município das Velas na 
Internet ultrapassou em  

Setembro os 14.500 visitantes 

 

Início 

Câmara Municipal 

Cultura 
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Regulamentos 

Documentos 

Boletim Municipal 

Utilitários 

( Notícias ) 

( Actas ) 

( Editais ) 

( Galeria de Fotos ) 

( Itinerários ) 

( Sugestões ) 



 
 
 

O INTERREG III  B é uma iniciativa comunitária de âmbito transnacional especialmente 
dirigida para a cooperação entre os arquipélagos dos Açores, da Madeira e das Caná-
rias, apara a cooperação com estados ou regiões extra comunitárias do espaço Atlânti-

co, como Cabo Verde. O Município das Velas participa em dois projectos INTERREG, denominados 
MACARRURAL e GABITEC III.O projecto MACARRURAL teve como parceiros os Municípios da Calheta, de 
Câmara de Lobos da Madeira,  Aguimes, Guimar e Vallehermoso das Canárias, e Paul em Cabo Verde. Este 
projecto destinou-se a preservação e divulgação do património da Macarronésia rural, atingiu no caso do 
Município das Velas valores comparticipados no valor de 59.000,00 €, distribuídos pelas acções comuns a 
todos os parceiros, à cooperação com o Município do Paul, e às acções específicas de cada Município. O 
Município das Velas financiou através deste projecto um guia turístico e um DVD de promoção do Concelho 
das Velas realizado pela Iris. 
O projecto GABITEC III, tem como objectivo fundamental a criação de um geoportal, que consiste na elabora-
ção de um sistema de cartografia automática que abrange toda a área do Concelho das Velas, e que incluí 
toda a cartografia e fotografia aérea disponível combinada num único sistema. Este projecto encontra-se em 
realização, com um valor total comparticipado de 45.000,00€, e uma vez concluído poderá ser consultado na 
página da internet do Município . 

MUNICÍPIO DAS VELAS CEDE ESCOLA DA 
BOA HORA AO INSTITUTO SANTA CATARINA 
Por solicitação do Instituto de Santa Catarina, o Município das Velas 
cedeu as instalações da Escola da Boa Hora a esta instituição, a fim 
de aí funcionar no ano lectivo de 2007 / 2008,o Jardim de Infância e 
o ATL. 
Esta mudança temporária 
permite manter a estabilidade 
dos postos de trabalho dos 
funcionários afectos a estes 
serviços, bem como a manu-
tenção das valências de Jar-
dim de Infância e ATL do Ins-
tituto de Santa Catarina, das quais beneficiam 35 crianças. 
A cedência das instalações manter-se-á até que estejam concluídas 
as obras de adaptação das instalações do Instituto de santa Catari-

na, destinadas ao funcionamento destes serviços. 

  PROGRAMA INTERREG III B  

 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  
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