Município de Velas
Rua de São João
9800-539 Velas

COM UNICADO
Por forma a esclarecer a População, no seguimento das inúmeras publicações nas redes
sociais, das obras que decorrem no Largo de Santo Antão (mais conhecido como Canto
ou Largo das Almas) em Velas, no âmbito da 18 fase da Empreitada da Reabilitação
Urbana da Sede do Concelho de Velas, nomeadamente junto ao imóvel propriedade da
Sra. Lorena Freitas, o Município vem prestar os seguintes esclarecimentos.

As obras em decurso encontram-se em consonância com o projeto para reabilitação do
referido imóvel, apresentado pela sua proprietária e aprovado em reunião de Câmara de
13 de Junho de 2016 e de 12 de Maio de 2017 por unanimidade (com os votos a favor
dos eleitos do CDS, PSD e PS), com base no parecer favorável e vinculativo do Governo
dos Açores, por via da Direção Regional do Turismo, cumprindo a legislação em vigor
quanto às acessibilidades a pessoas com mobilidade reduzida, uma vez que o mesmo se
destina a fins turísticos (conforme imagem da fachada do imóvel).
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Considerando tratar-se de uma intervenção na via pública municipal e que permitirá
também assegurar a circulação das pessoas em segurança, o Município enquadrou a
mesma no projeto de reabilitação urbana, mantendo sempre aquela que foi a proposta
apresentada pela proprietária, nomeadamente a utilização dos degraus em pedra de
basalto existentes na construção da escadaria de acesso lateral, preservando assim esse
importante património.

Desta forma, pretende-se dar dignidade a esta zona, mas também colaborar com os
Munícipes, apoiando a reabilitação do nosso património edificado, e permitir a sua
adequabilidade, dado o fim a que se destina, tentando enquadrar naquela que é a traça
arquitetónica do Concelho.

Reforçamos que o atual Executivo Camarário tem dado especial atenção à reabilitação
do nosso património edificado, a título de exemplo a recuperação e manutenção do Portão
do Mar sito no Porto Comercial, a recuperação do Forte da Ponta das Eiras na Zona do
Arco, a recuperação das muralhas da Ermida do Livramento, a reabilitação do Jardim da
República, a recuperação e criação da Casa Museu Cunha da Silveira e a atual
recuperação do Forte das Ladeiras com vista à colocação do canhão primitivo deste
Forte, ou mesmo a aquisição do imóvel com construção em pedra de tufo na Rua Poetisa
Belmira de Andrade.

O

Município

com

o

presente

comunicado

espera

ter clarificado

o assunto

supramencionado, compreendendo as legítimas preocupações dos Munícipes na
preservação do nosso património, que são também as nossas, lamentando contudo todo
o sucedido.
Velas, 27 de setembro de 2017
A Vice-Presidente,
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Andreia Ávila da Fonseca
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