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EDITORIAL 
 
UM TEMPO NOVO 
 
 
Um tempo novo, será a capacidade de 
mobilizar os Velenses para a participação 
num projecto dinâmico de desenvolvimen-
to, onde a fixação dos jovens e a qualida-
de da vida das pessoas se assumam 
como pilares principais ou projectos ânco-
ra, desafio difícil, mas absorvente e indis-
pensável. 
Tenho pois uma grande preocupação, 
como autarca e como cidadão, pôr em 
prática o meu sonho, é difícil, mas o objec-
tivo de fixar os jovens à terra é essencial, 
porque é com eles que se faz a mudança. 
Não podemos sob pena de hipotecarmos 
o futuro, assistirmos impotentes, acomo-
dados ou resignados à diminuição cons-
tante do número de habitantes do Conce-
lho. 
Há um ditado russo que diz, “reza mas 
não deixes de remar para a margem“, da 
parte da Autarquia tudo faremos para, 
numa altura de crise e de adversidade 
geral, juntar sinergias que nos conduzam 
a uma melhor qualidade de vida,  
Mantemos a fé e continuamos a remar, 
 
Rumo a um tempo novo.  
 

O Presidente da Câmara Municipal de 
Velas 

 
 

 António José Bettencourt da Silveira 

O MUNICÍPIO DAS VELAS TRANSFERIU 334.330,00€ 
PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA EM 2008 

Junta de Freguesia das Manadas 39.040,00 €; 
Junta de Freguesia do Norte Grande 36.148,00 €; 
Junta de Freguesia de Rosais 70.200,00 €;  
Junta de Freguesia de Santo Amaro 59.435,00 €; 
Junta de Freguesia da Urzelina 50.921,00 €; 
Junta de Freguesia das Velas 70.586,00 €. 
Através destes protocolos foram efectuadas as seguintes obras: 
Freguesia das Manadas, Reconstrução de muros no Caminho das 
Pias, recuperação de troços no Caminho do Atalho, reconstrução de 
muros no Caminho Velho. 
Melhoramento do caminho municipal, designado por Caminho da Igreja 
nas seguintes áreas de intervenção, reconstrução de muros, recupera-
ção do pavimento. 
Freguesia do Norte Grande; Execução de aqueduto, Trabalhos no 
Caminho Municipal do Ilhéu. 
Construção de muros onde não existam ou estão incompletos e 
reconstrução de muros caídos ou desalinhados. 
Freguesia de Rosais, Remodelação e construção de duches dos Sani-
tários Públicos da Fajã de João Dias, construção de ponte na Ribeira 
D’Água, reconstrução de muros de pedra e rectificação do caminho, 
reconstrução do Chafariz do Poço.  
Arranjo das fachadas do Cemitério de Rosais, aquisição da torre de 
iluminação do parque infantil, recuperação e requalificação da antiga 
vigia da baleia e trilho da Ponta dos Rosais. Construção da parede de 
suporte ao caminho municipal junto ao cemitério; alargamento do cami-
nho municipal no estrangulamento ( Caminho de Cima). 
Freguesia de Santo Amaro, Reconstrução de muros do Caminho do 
Porto, sito à Fajã de Santo Amaro, reconstrução da Ponte da Ribeira 
da Fajã. 
2.ª fase de trabalhos de melhoramento do caminho municipal, designa-
do por Caminho do Cascalho, sito junto ao cemitério de Santo Amaro, e 
2.ª fase de trabalhos do Caminho do Porto, nas seguintes áreas, 
reconstrução de muros, arranjos e ajardinamento do logradouro. 
Freguesia da Urzelina, Construção dos balneários da Piscina da Urze-
lina, requalificação da Piscina da Urzelina. 
Trabalhos no caminho Municipal desde o cruzamento junto da Ermida 
da Senhora da Encarnação e  nas seguintes áreas; reconstrução de 
valetas numa extensão de 105 ml, reconstrução do aqueduto de atra-
vessamento da via . 
Freguesia das Velas, Trabalhos no caminho Municipal desde o cruza-
mento do Caminho do Canto dos Sabugos até ao Caminho do Cemité-
rio, nas seguintes áreas, reconstrução de muros de delimitação da via, 
reconstrução da Ponte da Ribeira à entrada do Caminho das Eiras do 
Vento, construção dos muros de protecção da orla da Ribeira, traba-
lhos de recuperação no caminho Municipal da Serroa na zona do “ 
Charco “; consolidação do muro numa extensão de 50 m, reconstrução 
da linha de água em betão numa extensão de 50 m, desobstrução e 
construção e prolongamento do aqueduto. Trabalhos em caminhos 
municipais, designados por Caminho da Ribeira de S. Pedro, Caminho 
Velho e Caminho das Eiras do Vento, reconstrução de muros, delimita-
ção da via e protecção da Ribeira de S. Pedro. Pavimentação do troço 
pedonal no Caminho da Ribeira de S: Pedro, reconstrução do muro de 
protecção da Ribeira do Caminho Velho, reconstrução do muro de pro-
tecção da Ribeira do Caminho das Eiras do Vento. 
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ESCOLA DA URZELINA 

O Município das Velas têm vindo durante o cor-
rente ano a realizar várias obras, em diversos 
locais do Concelho. 
Algumas das obras foram executadas recente-
mente, nomeadamente: 
O furo para reforço de abastecimento de 
água situado na Ribeira do Nabo, a obra 
encontra-se totalmente realizada e já em funcio-
namento, o valor total investido foi de 
180.000,00€.; 
A Empreitada de construção de dois reserva-
tórios de água  para abastecimento público, 
situados na Ribeira do Nabo na Freguesia da 
Urzelina, está terminada, estando um dos depó-
sitos já ligado à rede de abastecimento o investi-
mento foi de 400,000,00€. 
Estão em fase adiantada de execução: 
A obra de grande remodelação da Escola do 
ensino básico da Urzelina, prevendo-se a sua 
conclusão para o final de Março, com um inves-
timento 100.000,00€; 
A asfaltagem das ruas de Entre Morros e 
Outros em Velas está na sua fase final, preven-
do-se a sua conclusão para o mês de Abril, o 
investimento total é de 1.200.000,00€. 
Estão actualmente a decorrer: 
Obras de manutenção de depósitos e rede de 
abastecimento de água; 
Obras de remodelação e manutenção do cemi-
tério das Velas. 

ASFALTAGEM ENTRE MORROS 

ASFALTAGEM ENTRE MORROS 

DEPÓSITOS  CEMITÉRIO DAS VELAS 



O projecto de consolidação de vertentes e reabilitação do aces-
so à Fajã das Almas é marcado, desde logo, pela preocupação 
da Câmara Municipal de Velas de dotar o Concelho de um ins-
trumento mais, visando a melhoria das acessibilidades e a segu-
rança da circulação rodoviária, neste caso respondendo a uma 
aspiração da população da Freguesia das Manadas, foi recupe-
rado o acesso à Fajã das Almas que se encontrava em elevado 
estado de degradação. 
Trata-se de uma via que serve a população local mas também 
os visitantes da zona balnear e do restaurante, ali situado. 
A via foi recuperada em aproximadamente 500 metros, criando 
uma faixa de 
rodagem com 
melhores condi-
ções de circula-
ção, alargada 
nos locais onde 
os taludes o per-
mitiram e com o 
pavimento recu-
perado, também 
a segurança foi 
acautelada ten-
do-se construído 
muros de supor-
te e de sustenta-
ção.   
A obra foi objec-
to da primeira 
candidatura do 

Município das Velas no âmbito do Programa PROCONVER-
GÊNCIA e representa um esforço de investimento deveras sig-
nificativo para uma autarquia de pequena dimensão, cerca de 
1.400.000,00 euros. 
É significativo realçar que este é um dos maiores investimentos 
de sempre do Município, e que representa um acréscimo na 
qualidade de vida da população da Freguesia com menor popu-
lação do Concelho. 
Finalizada que foi esta obra de significativa importância para a 
Freguesia das Manadas, o Município das Velas irá dar segui-
mento à recuperação do caminho de ligação entre o acesso 

agora inaugurado e a estrada regional. 
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INAUGURAÇÃO DO ACESSO À  
FAJÃ DAS ALMAS 



As obras de 
remodelação e requalificação 
da Praça Velha foram realiza-

das conjuntamente pelo Município das Velas e pela Sociedade Anónima Terra de Fajãs da qual o Município 
é accionista maioritário, que realizou a obra do edifício do artesanato. Trata-se de uma intervenção de gran-

de vulto onde aos 
elementos tradicio-
nais foram acrescen-
tados outros inovado-
res que em muito 
contribuíram para a 
valorização deste 
espaço no Centro 
Histórico da Vila das 
Velas. Nesta obra foi 
realizado um investi-
mento total de 
390.000,00€.  
Estas intervenções 
vão continuar com a 
transformação de 
passeios em calçada 
e a requalificação de 
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O Polidesportivo de Rosais inaugurado em Agosto de 2008 
constituiu a primeira obra realizada pelo Município das 
Velas no âmbito da Sociedade Anónima Terra de Fajãs da 
qual o Município é accionista maioritário.  
Esta obra permitiu dotar a Freguesia de Rosais de um 
equipamento moderno para a prática desportiva com bal-
neários e parque desportivo permitindo ainda a utilização 
da cobertura dos balneários como palco para a realização 

de eventos 
culturais.  
Nesta obra foi 
realizado um 
invest imento  
total de aproxi-
m a d a m e n t e 
380.000,00€.  

POLIDESPORTIVO DE ROSAIS 

A NOVA PRAÇA VELHA 



 Município das Velas vai efectuar durante o ano 
de 2009 várias empreitadas, sendo algumas des-
tas obras várias financiadas pelo FEDER PRO-
CONVERGÊNCIA . 
Está previsto o arranque das seguintes obras: 
Asfaltagem de Caminhos Municipais da Ser-
roa, obra composta por vários quilómetros de 
asfaltagem e recuperação de muros nos acessos 
à zona da Serroa. A empreitada foi adjudicada 
em 7 de Fevereiro pelo valor de 866.000,00€, 
deverá iniciar-se durante o mês de Março e pre-
vê-se a sua conclusão para o Verão de 2009, 
esta empreitada será financiada pelo PROCON-
VERGÊNCIA . 
Construção do Edifício Sol, este edifício a edi-
ficar em Rosais tem como objectivo criar instala-
ções adequadas para a Junta de Freguesia, para 
a Casa do Povo e os Escuteiros de Rosais. 
O Edifício será composto por áreas independen-
tes para cada uma das diferentes instituições. A 
obra está em concurso, estando orçamentada 
em 800.000,00€, prevê-se a sua conclusão em 
Agosto de 2009. 
Piso sintético do campo de Jogos da Urzeli-
na, tem por objectivo a melhoria das condições 
para a prática desportiva deste campo de jogos 
através da colocação de um piso sintético. . 
A obra está em fase final de projecto, estando 
orçamentada em 500.000,00€, prevê-se a sua 
conclusão em Agosto de 2009, esta empreitada 
será financiada pelo PROCONVERGÊNCIA . 
Recuperação de pavimentos e passeios na 
Vila das Velas, tem por objectivo a reparação de 
pisos de calçada, passeios e iluminação. A obra 
está em fase final de projecto, estando orçamen-
tada em 360.000,00€, prevê-se a sua conclusão 
em Agosto de 2009 esta empreitada será finan-
ciada pelo PROCONVERGÊNCIA  

NOVOS PROJECTOS MUNICIPAIS  
no âmbito do PROCONVERGÊNCIA 

Recuperação de pavimentos e 
 passeios nas Velas 
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Asfaltagem de caminhos da Serroa 

Edifício Sol 

Piso sintético da Urzelina 



O Município das Velas vai efectuar durante o ano 
de 2009 várias obras através da Sociedade Anó-
nima Terra de Fajãs da qual é o maior accionista. 
Está previsto o arranque das seguintes obras: 
Construção das Piscinas dos Morros, obra 
composta por duas piscinas descobertas, para 
adultos e crianças, que servirá a população em 
geral e fará apoio ao Parque de campismo.  
A obra está em execução, estando orçamentada 
em 400.000,00€, prevendo-se a sua conclusão 
em Maio de 2009. 
Construção de Parque Infantil, obra composta 
por várias zonas de entretenimento consoante a 
idade das crianças, e por uma zona para espec-
táculos ao ar livre. A obra está em concurso, 
estando orçamentada em 300.000,00€,  prevê-se 
a sua conclusão em Junho de 2009. 
Construção de Polidesportivo Entre Morros, 
obra composta por campo de jogos e balneários, 
que servirá a população em geral e fará apoio ao 
Parque de campismo e Escola Profissional.  
A obra está fase de projecto com uma estimativa 
de custo de 400.000,00€, a sua conclusão está 
prevista  para Outubro de 2009. 
Construção da Cobertura da Bancada do 
Estádio Municipal, obra que tem por objectivo a 
cobertura da bancada, bem como a colocação de 
cadeiras individuais nas bancadas e construção 
de instalações sanitárias destinadas ao público. 
 A obra está em fase final de projecto, estando 
orçamentada em 300.000,00€,  prevê-se a sua 
conclusão em Agosto de 2009. 
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NOVOS PROJECTOS MUNICIPAIS através 
da empresa TERRA 

DE FAJÃS S.A. 

Piscinas dos Morros 

Cobertura da Bancada do Estádio 
Municipal 

Parque Infantil 

Polidesportivo de Entre Morros 



A Bolsa de Turismo de Lisboa decorreu de 21 a 25 de Janeiro nos pavilhões de exposição da Feira 
Internacional de Lisboa, contando como habitualmente com elevada participação dos diversos desti-

nos turísticos que aqui fazem a sua promo-
ção. 
A Bolsa de Turismo de Lisboa é uma das 
maiores feiras de turismo da Europa tendo 
contado este ano com 850 expositores nacio-
nais e internacionais e mais de 30.000 visitan-
tes. 
Dentro dos espaço dos Açores com cerca de 
1.500 m2, estiveram presentes as diversas 
Associações de Turismo, os operadores turís-
ticos regionais, a SATA e a quase totalidade 
dos Municípios dos Açores, facto bem 
demonstrativo da importância que as autar-
quias dos Açores conferem a esta feira de 
turismo enquanto elemento fundamental da 
promoção turística da Região. 
A presença dos diversos agentes nacionais e 
internacionais da área do turismo e a grande 
afluência de operadores e público, tornam a  
BTL um espaço privilegiado de negócios  
onde todas as novidades do turismo nacional 

BOLSA DE TURISMO 
 DE LISBOA 
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O Município das Velas esteve representado como 
habitualmente no espaço organizado pela Associa-
ção Regional de Turismo, agrupando todos os Muni-
cípios do Grupo Central bem como as respectivas 
Câmaras de Comércio, núcleos empresariais e 
agentes e operadores turísticos.  
 

Neste espaço além da informação e promoção turís-
tica foi feita a divulgação da Ilha de S. Jorge como 
destino turístico através da promoção dos diversos 
agentes turísticos, mas também através de filmes 
sobre  os dois Concelhos que passaram em perma-
nência nos diversos plasmas deste espaço. 
A gastronomia regional constitui também uma das 
apostas fundamentais através de várias provas gas-
tronómicas que decorriam em horário fixo ao longo 
dos diversos dias da Feira. 
Este espaço foi alvo de grande atenção por parte da 
generalidade do público que acorreu em grande 
número, mas também de múltiplas personalidades 
regionais e nacionais que fizeram questão de mar-
car  a sua presença neste espaço, facto bem 
demonstrativo da sua importância e representativi-
dade. 
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 dentro do destino  Açores. 

A Bolsa de Turismo de Lisboa é uma 
das maiores feiras internacionais de 
turismo, constituindo uma grande con-
centração de operadores turísticos, 
nacionais e estrangeiros, criando assim 
o maior espaço de negócios, promoção 
e divulgação na área do turismo a nível 
nacional. 
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Os Municípios das Velas e da Calheta realizaram 
novamente o Encontro de Estudantes de S. Jorge. 
Neste encontro, o mais participado de sempre  
estiveram presentes 130 jovens Jorgenses actual-
mente a estudar no continente. 
A animação musical feita por alguns músicos jor-
gense que actuam no grupo de música tradicional 
Tributo, contribuiu para a boa disposição e anima-
ção com que decorreu este encontro de estudan-
tes. 
Durante o encontro foi efectuada uma primeira 
apresentação da XXII Semana Cultural da Velas, 
cujo cartaz da autoria de Rui Vieira foi apresentado 
oficialmente, foram ainda solicitadas aos estudan-
tes sugestões para o programa nomeadamente 
nomes de artistas para a actuarem na Semana 
Cultural das Velas. 
Este convívio foi objecto de elevada cobertura noti-
ciosa pela comunicação social, tendo em conta a 
originalidade e especificidade do acontecimento. 
A presença maciça de jovens Jorgenses vindos de 
todos os pontos do Continente, desde Trás os 
Montes ao Algarve, para participar neste encontro, 
veio confirmar mais uma vez que para estes 
jovens  esta é uma oportunidade única de convívio 
e de reencontro entre todos que só desta forma se 
pode realizar dado o apoio que os Municípios dão 
para as deslocações. 
O encontro terminou com todos cantando em coro 
a canção “O estudante Ilhéu” dos Tributo, ficando 
a a garantia de que no futuro os Municípios conti-
nuarão a manter este evento que já entrou definiti-
vamente no calendário obrigatório dos nossos 
estudantes 
Terminado o encontro os estudantes visitaram a 
Bolsa de Turismo de Lisboa a convite dos Municí-
pios . 

Encontro de Estudantes Velenses 
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“S. Jorge pelo olhar de um 
fotógrafo” apresentação na 

A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal desloca-
ram-se ao Município de Sousel a convite do Presidente 
desta Autarquia . 
A deslocação surge na sequência de diversos contactos 
e colaboração entre os Municípios de Velas e Sousel, 
ainda recentemente na Semana Cultural das Velas um 
grupo tradicional deste Concelho esteve presente. 
Durante a visita foi possível a troca de experiências 
entre os Municípios bem como o conhecimento uma rea-
lidade diferente mas com algumas semelhanças como a 
distância aos centros de decisão e a predominância de 
actividades ligadas ao sector da agricultura. 
Foi possível verificar alguns aspectos das grandes apos-
tas deste Município em especial na áreas da indústria 
agro—alimentar, como o azeite e o vinho. 

Visita ao Município de 
Sousel 
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A Bolsa de Turismo de Lisboa fun- ciona também como um espaço de oportu-
nidade, aproveitado pelo Município das Velas para dar a conhecer a Ilha de S. Jorge nos seus aspec-
tos mais diversos. É neste contexto que surge a divulgação  do livro “ S. Jorge pelo olhar de um fotó-
grafo “ no espaço do grupo Central onde esteve exposto. Este trabalho foi  apresentado pelo jovem 
artista jorgense Rui Vieira, que aproveitando o evento deu a conhecer o seu livro sobre S. Jorge, este 
trabalho pela sua qualidade constitui um valioso elemento de promoção turística da Ilha de S. Jorge, tal 
como foi reconhecido por todos quantos durante período da feira tiveram a oportunidade de analisar 
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A comemoração da passagem de ano culminou um con-
junto de actividades diversificadas que decorreu durante o 
mês de Dezembro. 
Destaque para o dia 31 de Dezembro, 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 Last Floor, constituída unicamen-
te por músicos Jorgenses, animou a madrugada do pri-
meiro dia de 2009. 

Os Grupos de Reis fazem parte da tradição religiosa e 
cultural de S. Jorge, um pouco por todas as  Freguesias 
grupos de pessoas organizam-se e ensaiam para durante 
a quadra festiva desejarem as boas festas aos seus con-
terrâneos.  
O Encontro de Grupos de Reis organizado do Pelouro da 
Cultura da Câmara Municipal pela Associação Cultural 
das Velas e pelo INATEL, constitui uma forma de estimu-
lar esta tradição popular permitindo aos diversos Grupos 
de Reis a oportunidade de mostrarem o seu trabalho. O 
Encontro decorreu este ano no pavilhão do Marítimo 
Velense perante uma assistência de mais de 300 pes-
soas, contando  com a presença dos grupos de Reis, da 
Casa do Povo das Manadas, da Casa do Povo de Beira/
Velas, do Grupo Etnográfico da Beira, do Grupo de Escu-
teiros de Rosais, da Filarmónica Recreio dos Lavradores, 
do Grupo de Escuteiros da Urzelina, do Grupo de Jovens 
das Manadas, da Casa do Povo do Norte Grande. 

ENCONTRO DE REIS 

 PASSAGEM DE ANO 
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NATAL DO IDOSO  

JOGOS DE SALÃO 
Os Jogos de Salão organizados pelo Município das Velas já 
entraram definitivamente nas actividades das diversas Colec-
tividades do Concelho. De ano para ano tem-se verificado 
maior número de participantes nas diversas modalidades e 
maior adesão das colectividades das diversas Freguesias. 
Nesta edição foram efectuados campeonatos de matraqui-
lhos, snooker, ténis de mesa, sueca, e dominó. O encerra-
mento desta edição dos Jogos de Salão, que decorreu com 
grande animação, contou com a presença dos concorrentes 
melhor classificados tendo-se efectuado um convívio que ter-
minou com a entrega dos respectivos prémios . 

A Câmara Municipal das Velas convidou todos os 
idosos para um convívio que se realizou no Auditório 
Municipal.  
A animação esteve a cargo do Grupo de Teatro da 
Sociedade Recreio Nortense que apresentou uma 
comédia e um acto de variedades, cuja representa-
ção espalhou a boa disposição pela assistência. 
No final o convívio continuou em volta de um lanche 
oferecido a todos quantos estiveram presentes neste 
acontecimento. 



Os desfiles  já há muito fazem parte das actividades habituais da 
quadra festiva do Natal e Fim de Ano, Este ano a grande novida-
de dos desfiles foi o “ Grande desfile do Mundo encantado da 
Disney” .O desfile foi constituído por 48 figuras representando os 
heróis da banda desenhada e dos filmes da Disney. 
A noite terminou com um espectáculo no Jardim da República 
com um espectáculo musical em que todos os “ bonecos “, parti-
ciparam. Para os mais novos, foi uma noite de encantamento. 

O dia das montras, foi mais uma vez comemorado através de 
diversas actividades que decorrerão no dia 8 de Dezembro. 
Realizou-se como habitualmente o concurso de montras e tam-
bém um concurso de árvores de Natal, tendo como participantes 
as diversas escolas do Concelho, no Salão Nobre esteve patente 
uma exposição de fotografias antigas feita pela Foto Oceanus. O 
desfile de filarmónicas também habitual neste dia, contou com a 
participação de várias colectividades do Concelho e decorreu 
perante enorme assistência que encheu por completo a Rua Direi-
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DIA DAS MONTRAS 

DESFILE DO MUNDO 
ENCANTADO DA DISNEY 
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A partir de Março 
nas Sociedades 

Esteja permanentemente actualizado, aceda à nova página do 
Município das Velas em cm-velas.azoresdigital.pt . 
Nos últimos 12 meses foram mais de 50.000 os visitantes que 
procuraram informação nesta página. 

VI JOGOS DE 

SALÃO 

 

O MUNICÍPIO DIGITAL 

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 



PROGRAM A PROVISÓRIO 
1 de Julho, Quarta – Feira 
18.30H – Início do torneio de Futsal. 
19.30H  - Abertura das Exposições de Pintura, Fotografia e da 
Exposição de Artesanato de artistas locais. 
20.15H  - Abertura oficial da XXII Semana Cultural das Velas, 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho. 
21.00H  - Actuação de Sociedade Filarmónica junto ao palco 
principal. 
23.00H  - Actuação das Bandas Jorgenses  “Segredo, Eclipse 
e Last Floor “ . 
2 de Julho, Quinta-feira 
17 .00H  – Actividades desportivas. 
18 .30H  – Continuação do torneio de Futsal. 
19.00H  - Abertura do “Parque da Gaitadaria” (Animação 
Infantil). 
20.30H  - Actuação de Sociedade Filarmónica junto ao palco 
principal. 
22.00H  - Passagem de M odelos na Praça Velha. 
23.30H  - Actuação da Banda “ B@nda.com  “ 
3 de Julho, Sexta-feira 
10.00H  - M anhã dedicada às crianças com animação no 
Parque da Gaitadaria. 
11.00H  – Passeios na Baía das Velas para as crianças no bote 
baleeiro do Clube Naval das Velas 
21.00H - Actuação da Grupo Etnográfico da Beira e do Grupo 
de Folclore de Rosais junto ao palco principal. 
22.00H  - Actuação do Grupo de dança hip hop M astyle do 
M asogymn. 
22.30H  - Actuação do Grupo de Dança Gimni-Centro. 
23.00H  - Actuação da Banda  “Rita Red Shoes” 
01.00H  - Animação musical com DJ. 
4 de Julho, Sábado  
13.00H  – Regata do Canal organizada pelo Angra Yate Clube, 
colaboração do Clube Naval das Velas. 
14.00H  – Chegada  da  Regata  Horta  –  Velas  –  Horta  
organizada pelo Clube Naval da Horta, colaboração do Clube 
Naval das Velas. 
18.00H  - Corrida de Touros na Praça de Touros de S. Jorge.  
19.00H - Actuação de Sociedade Filarmónica junto ao palco 
principal.  
21.00H  - Actuação da Sociedade Filarmónica, junto ao palco 
principal. 
22.30H  - Actuação do Grupo de Dança Gimni-Centro. 
21.45H  - Desfile de M archas de S. Jorge, P ico, Faial e Terceira. 
23.30H  - Actuação da Banda, “ Irm ãos Verdade “ . 
01.00H  - Animação musical com DJ . 
5 de Julho, Dom ingo 
09.00H  - Partida da Regata Horta – Velas – Horta organizada 
pelo Clube Naval da Horta, colaboração do Clube Naval das 
Velas. 
18.00H  - Corrida de Touros na Praça de Touros de S. Jorge. 
20.00H  - Actuação da Sociedade Filarmónica, junto ao palco 
principal. 
21.00H - Encontro de Tunas Académicas 2008. 
22.00H  - Actuação da Banda Jorgense “Tributo” 
23.00H  - Actuação da artista Canadiana “Julie Anne” . 
 ( Este programa pode ser alterado por motivos imprevistos) 

PROJECTO DA PISCINA DOS 
FRADES 

Envie as suas sugestões para o 
email div.cultura.cmv@mail.telepac.pt 

Este projecto 
está à sua dis-
posição para 
consulta no 
Auditório Muni-
cipal e no Arma-
zém Municipal. 
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