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terra de fajãs - festas de S.Jorge

editorial
Já passaram seis meses desde que nós assumimos
os destinos desta Autarquia. É com gosto que
vamos lançar o primeiro boletim Municipal do nosso
mandato e pensamos fazê-lo com alguma
regularidade, sempre que se justifique.
Nós queremos dar conta de tudo o que pensamos
fazer para o desenvolvimento do nosso concelho.
Este primeiro ano pedimos alguma paciência às
pessoas visto que a situação que encontrámos ser
bem pior do que estávamos à espera, mas não
pensemos mais nisso pois, neste momento, a nossa
preocupação é com o futuro e é nele que
pensamos todos os dias.
Vamos ser muito rigorosos com a gestão do
Município. Queremos fazer mais coisas com menos
dinheiro, queremos fazer tudo o que prometemos
aos eleitores e se possível ainda fazer mais. E vamos,
certamente, fazê-lo porque temos todo o apoio e
colaboração do Governo Regional neste nosso
projecto de desenvolvimento do concelho.
Este mês pensamos lançar três empreitadas: o
sintético no campo de futebol da Urzelina, a
entrada da freguesia de Santo Amaro - Caminho
do Cascalho - e o caminho que liga a Cooperativa
da Beira à Cooperativa de Santo Amaro. Como vêem estamos a trabalhar muito no presente,
pensando no futuro. Ainda este ano pensamos lançar, pelo menos, mais seis empreitadas.
Vamos cumprir seguramente todo o nosso manifesto trabalhando sempre com os olhos postos
no futuro concelhio para que os nossos filhos e netos sintam cada vez mais vontade de
regressarem à sua terra. Este é, de momento, um dos nossos maiores objectivos. Vamos criar
mais infra-estruturas que a nosso ver são fundamentais para o nosso desenvolvimento; o que
mais nos preocupa é a falta de trabalho, vamos criar condições, sempre em colaboração
com o Governo Regional e com a iniciativa privada no sentido de se criarem mais
possibilidades de emprego.
Resta-me desejar a todos aqueles que têm a sorte de viver neste pequeno paraíso "à beira
mar plantado", com as ilhas do grupo central à volta, o que nos faz ser o coração dos Açores,
muita saúde e felicidades.
Manuel Silveira
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Obras Municipais

A Empreitada do Sintético da Urzelina vai ter início brevemente e permitirá dotar o campo de
jogos da Urzelina de melhores condições para a prática desportiva.
Esta empreitada inclui o aumento das dimensões e a colocação de piso sintético no campo
de jogos, além da melhoria geral das condições de utilização desta infra-estrutura.
Com a realização desta empreitada, o Município das Velas responde a uma necessidade há
muito sentida pela população da Freguesia da Urzelina e há muito solicitada pelo Clube
Desportivo Urzelinense, a fim de dar condições às diversas equipas de vários escalões etários
na sua prática desportiva. Esta obra está orçamentada em 560.000,00€.
Esta já em curso a requalificação da Avenida da Conceição, entre o Auditório Municipal e o
Hotel S. Jorge. Nesta empreitada será completado o muro de protecção, efectuada a
recuperação da rede de distribuição de água, bem como toda a parte da recuperação da
avenida, revestimento do muro em pedra, e colocação de pavimento em toda a área entre o
muro de protecção e a faixa de rodagem, conseguindo-se assim uma significativa melhoria
do aspecto e da qualidade urbana, com a criação de uma zona de passeio ao longo da
Avenida da Conceição. Esta obra está orçamentada em 143.000,00€.
Estão ainda a decorrer várias intervenções ao nível do melhoramento do estacionamento, no
antigo parque infantil, junto ao tribunal, e o embelezamento da Vila, aproveitando diversos
espaços públicos desaproveitados ou degradados, criando-se pequenos espaços
ajardinados.
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Ponto de situação dos investimentos da
empresa Terra de Fajãs, SA
A Sociedade Anónima Terra de Fajãs foi utilizada pelo Município das Velas para efectuar várias
obras. No início tratava-se de uma parceria público privada, actualmente é uma sociedade
detida a 100% por capitais municipais.
Foram investidos pela Terra de Fajãs, SA quase 2,8 milhões de euros, provenientes de
empréstimo bancário em diversas obras, das quais foram concluídas cinco, encontrando-se
três suspensas.

Empreitada do edifício para venda de
artesanato e produtos da Ilha, escadaria
anexa, recuperação de passeios, iluminação e
arranjos exteriores da Praça Velha.
Valor do Contrato 359,300,00€

Empreitada do Poli-Desportivo de Rosais.
Valor do Contrato 370.365,00€

Empreitada de construção das Piscinas do
Morro.
Empreitada de aquisição e instalação de
equipamentos nas Piscinas do Morro
Valor dos Contratos 582.415,00€
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Empreitada de construção do parque infantil e
arranjos exteriores de Entre Morros.
Valor do Contrato 296,044,00€

Empreitada de electrificação do campo de
jogos Municipal.
Valor do Contrato 198,043,00€

Encontram-se suspensas as empreitadas do Edifício Sol em Rosais, do Rampas Bar na Urzelina, e
o Queimadas Bar na zona balnear do mesmo nome, por problemas relacionados com a
aprovação dos projectos técnicos, ou por falta de pareceres externos, estando investidos
cerca de 286.000,00€.
Foi adquirido um terreno para construção de um Centro Hípico no valor de 255.000,00€.
No caso do Edifício Sol, foram investidos cerca de 400.000,00€, a obra recebeu visto negativo
do Tribunal de Contas, pelo que terá de ser reavaliada para resolução das desconformidades
legais, sendo posteriormente efectuado novo concurso para conclusão da empreitada.
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Obras do Edifício dos Paços do Concelho

O edifício dos Paços do Concelho tem vindo a
apresentar sucessivos sinais de degradação. Os
danos causados por anos sucessivos de
infiltrações ao nível da cobertura, obrigam a que
para que os danos não sejam irreparáveis se
façam urgentemente obras de conservação.
Também as condições de trabalho dos
funcionários e as condições para o atendimento
dos Munícipes são cada vez piores, os
funcionários estão amontoados e as casas de
banho estão em condições degradantes.
A degradação do edifício é bem visível, e em
quase todos os locais se notam os sinais de
degradação de um edifício que é um dos
“cartões de visita “ do Concelho.
Em praticamente todas as salas do piso superior
nos dias de maior intensidade de chuva a água
pinga tornando-se impraticável o funcionamento
normal.
As obras de conservação e beneficiação do
edifício dos Paços do Concelho terão início no
próximo mês de Maio.
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Empreitada de asfaltagem, Ribeirinho, Serroa

A empreitada de asfaltagem de caminhos
municipais
da Serroa é um projecto
candidatado ao Proconvergencia que se
propõe levar a efeito aproximadamente 4000
metros de asfaltagem de caminhos municipais no
Riberinho e Serroa e que terá um custo
aproximado de 913,000,00 €.
A empreitada que se encontra em fase de
execução já levou a efeito asfaltagens em zonas
urbanas da Beira, mais precisamente no
Ribeirinho e na ligação às Figueiras. Na fase
seguinte será asfaltado o acesso à Serroa o que
permitirá que esta zona, com elevado potencial
turístico e com alguma procura em termos de
construção para habitação, possa ver
melhoradas as suas potencialidades.
Esta empreitada permitirá resolver não só os
problemas decorrentes do mau estado do piso
dos caminhos, facilitando a circulação, como
também levará a efeito obras de drenagem,
dado que esta zona em virtude dos declives
acentuados e da presença de várias linhas de
água tem sido fortemente afectada aquando de
temporais recentes que deixaram o acesso à
Serroa intransitável, tendo ainda afectado toda a
zona das Figueiras e a Estrada Regional.
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Obras de pavimentação do
caminho municipal Beira – Santo Amaro

Incluída na empreitada de caminhos municipais
está a pavimentação da estrada municipal entre
a Beira e Santo Amaro.
Este caminho municipal é um dos que apresenta
maior estado de degradação, sendo também
um dos mais utilizados, dado que constitui acesso
à fábrica da Uniqueijo.
O pavimento deste caminho encontra-se muito
deteriorado em toda a sua extensão tornando as
condições de circulação de todos quantos o
utilizam muito deficientes.
Este projecto contempla o melhoramento de
toda a extensão da via entre a Beira e Santo
Amaro, com asfaltamento da via e
melhoramento da drenagem com construção de
valetas em parte da sua extensão.
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Obras de requalificação do
Caminho do Cascalho

Também incluído na empreitada de caminhos
municipais, que vai ser realizada muito em breve,
está a requalificação do Caminho do Cascalho.
Este projecto contempla a melhoria do
entroncamento do Caminho com a estrada
regional no sentido de melhorar a visibilidade e a
circulação, bem como a suavização de uma das
curvas mais apertadas.
Será ainda intervencionado o largo formado na
zona da curva entre o traçado antigo e o novo,
ao nível da vegetação, pavimentos e altimetria.
Este trajecto do caminho do Cascalho que
constitui o principal acesso a Santo Amaro, tem,
em virtude do seu traçado, constituído um local
de constantes acidentes de viação, daí que o
objectivo primordial desta intervenção seja
requalificar o caminho do Cascalho
proporcionando condições para uma condução
mais segura a todos os utentes desta via.
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Obras de asfaltagem, S. Pedro

A empreitada de caminhos municipais que vai ser
realizada em muito breve prazo compreende
várias intervenções. Assim completar-se-á a obra
do caminho de S. Pedro.
Nesta fase irá finalizar-se a ligação até à estrada
regional completando-se a asfaltagem. Também
a drenagem de toda esta zona será concluída
evitando-se todos os problemas decorrentes da
sua deficiente drenagem, deficiência essa que
origina complicações graves devido ao
transporte de pedras e terra que em situações de
chuva intensa, provocam problemas em toda a
estrada regional de acesso à Vila provocando
entupimentos sucessivos que acabam por criar
problemas de inundação nas ruas das Velas.
Serão ainda concluídos os passeios e no final farse-á a ligação à rotunda que se encontra
actualmente em obras.
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Grupos de Reis no Auditório Municipal
No seguimento de uma tradição que se vem
mantendo há vários anos, realizou-se no dia 7 de
Janeiro no Auditório Municipal das Velas o
encontro anual de Grupos de Reis.
Neste espectáculo, que mais uma vez encheu o
Auditório Municipal, participaram os seguintes
Grupos de Reis:
Grupo de Reis da Catequese das Velas
Grupo de Reis do Grupo Etnográfico da Beira
Grupo de Reis do Grupo de Jovens das Manadas
Grupo de Reis da Casa do Povo do Norte Grande
Grupo de Reis da Casa do Povo dos Rosais
Grupo de Reis da Casa do Povo das Manadas
Grupo de Reis da Casa do Povo de Velas
Os Grupos de Reis participantes proporcionaram
um agradável espectáculo, com actuações de
grande qualidade. De salientar que o
espectáculo de Grupos de Reis foi seguido pelas
Comunidades Emigrantes através da transmissão
directa efectuada pela RL Açores.
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Escolas Básicas comemoram os Reis
A tradição de comemorar os Reis foi seguida pelas Escolas do Ensino Básico. As crianças das
escolas cantaram as boas festas em diversos locais passando pelos Paços do Concelho das
Velas onde foram recebidas pelo Presidente da Câmara e também por muitas guloseimas
que adoçaram esta visita à Câmara Municipal.
Em seguida realizou-se um pequeno convívio junto ao coreto do Jardim da República.
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Desfiles de Carnaval 2010
As ruas da Vila das Velas animaram-se com os desfiles de Carnaval organizados por diversas
entidades; a saber: a Escola Básica Integrada das Velas no dia 11 de Fevereiro, a Santa Casa
da Misericórdia no dia 12 de Fevereiro e o Lar de Idosos João Inácio de Sousa no dia 15 de
Fevereiro, a que se associaram outras Instituições como Escola Profissional e a Associação
para Apoio à Criança com Necessidades Educativas Especiais.
De salientar o cuidado e qualidade com que foram organizados os diferentes desfiles e a
grande participação e interesse que suscitaram na população.
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Apresentação da peça “Contas Nordestinas”
Aconteceu nos dias 19, 20 e 21 de Março a estreia
da peça “Contas Nordestinas”.
Celebrou-se o Dia Mundial do Teatro Amador
com um trabalho de grande qualidade,
efectuado por artistas locais, amadores, mas
profissionais no trabalho, na aplicação e na
qualidade do desempenho.
O texto é de A. M. Pires, a ideia, a cenografia, os
figurinos e a encenação são de João Manso, que
transmitiu os seus conhecimentos e energia ao
longo de vários meses ao elenco constituído por
Andreia Melo, Angela Chumbinho, António
Soares Ramos, Dário Toledo, Gil Ávila, Goreth
Brasil, José Guilherme Machado, Maria do Rosário
Ávila, Maria do Rosário Vicente (Rosarinho),
Vanessa Lopes.
Estão de parabéns todos quantos contribuíram
para este espectáculo, muito visto e aplaudido
ao longo dos três dias de exibição, e que marcou
um feliz regresso do teatro ao Auditório Municipal
das Velas.
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Vandalismo na Preguiça
Um problema de segurança
O triste espectáculo que as imagens
documentam refere-se a um acto de vandalismo
inqualificável, que reduziu a uma total ruína três
instalações sanitárias situadas na zona balnear da
Preguiça.
Não é infelizmente segredo para os Velenses em
geral que a segurança nas ruas da Vila e nas
Freguesias “já não é o que era”, ou seja a
segurança, um bem fundamental para a
qualidade de vida das populações, vai
desaparecendo progressivamente.
Os actos de vandalismo, assaltos e o flagelo da
droga, que se propaga de forma mais ou menos
visível, exigem da parte das autoridades
competentes medidas efectivas,
nomeadamente através do reforço do
policiamento à noite, que é claramente
deficiente na Vila e totalmente inexistente nas
Freguesias.
Na acção das forças de segurança, há que dar
prioridade ao que é efectivamente importante: a
segurança de pessoas e bens e a tranquilidade
das populações.
Quanto à situação da zona balnear da Preguiça,
o Município irá proceder às reparações
necessárias, até porque esta zona balnear foi
premiada com a Bandeira Azul em 2009, tendo-se
conseguido a sua renovação para 2010.

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

14

Festas de São Jorge
Decorreram com o brilho devido à ocasião as
festas do Santo Padroeiro das Velas, S.Jorge.
As cerimónias foram presididas por Sua
Excelência o Secretário da Ciência, Tecnologia
e Equipamentos, Dr. José Contente, tendo sido
homenageado o Dr. Duarte Soares, ao qual foi
atribuída a medalha de prata do Município.
O programa das festas foi variado, sendo de
destacar a actuação da Orquestra Ligeira do
Município das Velas, o festival de bandas de
garagem, a actuação do Grupo de Fados do
Faial e o espectáculo de Canto Livre de Luís
Bettencourt.

