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EDITORIAL
Urzelinenses,

Tomamos posse há pouco mais de dois anos e como tal consideramos que é crucial apresentar-vos 

o que tem sido algum do nosso trabalho. Pois, passar a informação do trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido pela Junta de Freguesia, com clareza, transparência e também com abertura, é condição 

obrigatória para se prestar um serviço público de qualidade, surgindo assim este boletim como forma de 

balanço.

Durante este período inicial, a nossa preocupação foi arrumar e organizar a casa, aprofundar o que 

estava bem e modificar o que necessitava de mudança. Com estas bases criadas, pretendemos agora 

continuar a trabalhar em prol da nossa Freguesia, intensificando este projeto. 

Temos trabalhado diariamente para cumprir com os nossos compromissos convosco, alcançando os 

objetivos propostos e apresentados no nosso manifesto eleitoral e que mereceram a confiança dos 

Urzelinenses. O contato diário com a população tem sido sem dúvida uma ferramenta importante no 

desenvolvimento do nosso trabalho, sempre com o intuito de articular esforços e agilizar soluções.

O Executivo tem trabalhado, também, em parceria com as mais diversas instituições e entidades, 

aprofundado assim as relações com as mesmas.

Comunicar com os Cidadãos é essencial para implementar este projeto, que visa mais desenvolvimento 

para a Urzelina e melhorar a qualidade de vida dos Urzelinenses. Como tal, não hesitem em contatar-nos, 

pois estamos juntos neste projeto pela nossa Freguesia!! 

Certos de que muito ainda há para fazer, com a certeza de que é da soma de todos que faremos da 

Urzelina um sítio cada vez melhor para viver!

Executivo da Junta de Freguesia de Urzelina: 

O Presidente: Jorge Silveira

Secretária: Ascensão Silva

Tesoureiro: António Freitas
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PRESTAR CONTAS...

RECUPERAÇÃO DO PARQUE INFANTIL  NO LARGO 
DR.  DUARTE SÁ

MELHORAMENTO DO ACESSO AO MIRADOURO NA 
MARGINAL DOS CA STELETES 

Com o intuito de manter o património da nossa Junta 

de Freguesia e tornar a freguesia mais aprazível 

foram desenvolvidos trabalhos de recuperação e 

pintura dos equipamentos e zona envolvente do 

parque infantil no largo Dr. Duarte Sá.

Com vista ao melhoramento 

paisagístico da Freguesia 

procedeu-se à retirada do 

depósito de resíduos na 

Marginal dos Casteletes, 

melhorando assim o acesso 

do miradouro daquele 

local.
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COLABORAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ECOPONTOS 
POR TODA A FREGUESIA EM PARCERIA COM O 
MUNICÍPIO DE VELAS

MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS NO 
CAMPO DE FUTEBOL 
DA URZELINA

Em parceria com o Município de Velas foram 

colocados ecopontos por toda a freguesia 

por forma a facilitar a todos os habitantes a 

realização da recolha seletiva.

Foram realizados trabalhos de manutenção dos 

equipamentos do campo de futebol da Urzelina, 

como forma de proporcionar melhores condições 

a todos aqueles que usufruem daquele espaço, 

sem duvida que a prática de desporto é um 

importante fator para um estilo de vida saudável, 

assim como, um hobbie de diversas crianças, 

jovens e adultos.
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MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE 
CAMPISMO
O nosso parque de campismo é uma das 

infraestruturas mais procuradas por quem nos 

visita, como tal foram realizados diversos 

trabalhos de melhoramento, nomeadamente nos 

balneários e receção.
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MANUTENÇÃO DE DIVERSOS CAMINHOS DA FREGUESIA

COLOCAÇÃO DE SAIBRO EM DIVERSOS CAMINHOS 
DA FREGUESIA

A Junta de Freguesia em parceria com o Município 

das Velas colocou asfalto em diversos caminhos 

da Freguesia, como na Canada da Bica, Canada 

de África, Canada do Leitão e Caminho de Cima 

melhorando assim esses acessos.

A manutenção dos caminhos da Freguesia tem sido 

uma preocupação deste executivo, como tal foram 

desenvolvidos trabalhos de colocação de saibro, em 

parceria com o Município de Velas, na Canada do 

Mar, Canada da Bica e Caminho de Cima, entre outros.
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Foi realizado o controlo de 

roedores através de uma 

campanha de desratização 

que envolveu diversas 

entidades, como o Município 

de Velas e o Serviço de 

Desenvolvimento Agrário de 

São Jorge.

CAMPANHA DE DESRATIZAÇÃO

LIMPEZA DE CAMINHOS POR TODA A FREGUESIA
Tem sido preocupação deste executivo a limpeza 

e asseio dos caminhos da Freguesia, para que 

esta esteja sempre limpa, asseada e aprazível.
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Como medida preventiva 

foram realizados regularmente 

trabalhos de limpeza e 

desobstrução das ribeiras por 

forma a facilitar o escoamento 

das águas evitando 

constrangimentos ás pessoas 

e seus bens.

L IMPEZA DA S R IBEIRA S DA FREGUESIA

TRABALHOS DE MELHORIA NO CAMPO DE FUTEBOL 
DA URZELINA
Com o objetivo de melhorar as condições no 

campo de futebol foram realizados trabalhos de 

reparação e manutenção, nomeadamente nas 

grelhas do campo de escoamento de água, zonas 

adjacentes, ou abertura de uma vala para a 

passagem cabos elétricos.

Ao longo deste período 

foram realizados trabalhos 

de manutenção e limpeza dos 

caminhos agrícolas por forma 

a mante-los em bom estado 

de conservação permitindo 

uma boa transitabilidade 

nessas vias.

MANUTENÇÃO DOS CAMINHOS AGRÍCOLA S
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São realizados com 

regularidade trabalhos de 

manutenção, nomeadamente 

limpeza e roça, no nosso 

cemitério e zona envolvente 

dignificando assim aquele 

espaço.

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO

EMBELEZAMENTO POR TODA A FREGUESIA
Com vista a tornar a nossa Freguesia cada vez 

mais bonita e cuidada, são realizados diversos 

trabalhos como podas de árvores, manutenção 

de zonas ajardinadas e pequenos trabalhos de 

conservação e melhoramento de espaços públicos.
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Considerando que o guindaste 

do Porto da Ribeira do Nabo 

encontrava-se em elevado 

estado de degradação, 

estando em risco a segurança 

daqueles que usufruem daquele 

porto, procedemos à retirada 

do mesmo em articulação 

com a Direção Regional dos 

Assuntos do Mar.

RETIRADA DO GUINDASTE DO PORTO DA RIBEIRA DO NABO

TRABALHOS NAS ZONAS BALNEARES E PISCINAS
As nossas zonas balneares e piscina são dos 

locais mais visitados na Freguesia durante o 

período de verão, assim foram realizados trabalhos 

preparatórios nas mesmas e zonas envolventes 

tornando aqueles espaços cada vez mais 

apreciados pela população residente e por todos 

quantos nos visitam e escolhem a Nossa Terra para 

seu destino de férias.
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RECUPERAÇÃO DE 
MUROS NO ACESSO À 
PRAIA DO PORTO DA 
R IBEIRA DO NABO

RECUPERAÇÃO DE 
MURO NO CAMINHO 
DE CIMA NA R IBEIRA 

DO NABO

RECUPERAÇÃO DE MUROS NA RIBEIRA DO NABO
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Como a desobstrução 

dos circuitos de 

escoamento das águas 

pluviais é fundamental 

realizamos trabalhos 

de desobstrução de 

bueiros na Ribeira 

do Nabo, nos quais 

agradecemos aos 

Bombeiros Voluntários 

de Velas a sua preciosa 

cooperação.

DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS NA RIBEIRA DO NABO

TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NA S ZONA S 
AJARDINADA S DA CA SA DO POVO DA URZELINA 
Com o espírito de cooperação e interajuda entre 

instituições da Freguesia procedemos à limpeza, 

roça, bem como poda de árvores nos jardins da 

Casa do Povo da Freguesia, trabalho este realizado 

em parceria com o Município de Velas.
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MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS NA ZONA 
ENVOLVENTE DA ESCOLA PRIMÁRIA DA URZELINA

PARTICIPAÇÃO EM CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO 
AMBIENTAL

São realizados com frequência trabalhos de 

manutenção nas zonas envolventes da Escola 

Primária, como roças e limpeza dos pátios, assim 

como melhoramentos com a colocação de uma 

varanda protetora junto ao portão de entrada/

saída do edifício.

Em parceria com o Agrupamento de Escuteiros 

da Urzelina participamos na campanha de 

recolha de lixo, atividade esta que decorreu na 

área geográfica de toda a Freguesia.
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A Junta de Freguesia em 

colaboração com os Escuteiros 

da Urzelina procedeu à 

pintura interior e exterior da 

Sociedade da Ribeira do 

Nabo.

COLABORAÇÃO COM O AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 
DA URZELINA

COOPERAÇÃO COM A SOCIEDADE UNIÃO URZELINENSE
Com o intuito de apoiar as nossas instituições esta 

Junta de Freguesia colaborou com a Sociedade 

União Urzelinense na reparação de muros para a 

colocação de um portão.
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Como a confraternização entre todos é 

importante para fomentar o espírito de equipa, 

e também como forma de reconhecimento pelo 

trabalho realizado pelos Nossos Colaboradores 

realizamos um Almoço de Natal, num momento de 

boa disposição e convívio.

ALMOÇO DE NATAL DA JUNTA DE FREGUESIA DE URZELINA

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE VELAS
Foi celebrado um protocolo 

de cedência de viatura entre 

a Junta de Freguesia e a 

Câmara Municipal de Velas. É 

com agrado e satisfação que 

recebemos esta viatura que em 

muito servirá nas nossas tarefas 

diárias.
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COLABORAÇÃO COM O MUSEU FRANCISCO LACERDA
A Junta de Freguesia integrou o projeto Bibliocaixa 

promovido pelo Museu Francisco Lacerda, tanto na 

sede da Junta de Freguesia bem como, na EB1/ JI da 

Urzelina, promovendo assim hábitos de leitura.

Com o objetivo de melhorar as 

condições do Império do Divino 

Espírito Santo, esta Junta de Freguesia 

procedeu, com o apoio do Sr. Jaime 

Sousa Neves na cedência do material, 

à colocação de um novo pavimento 

em cerâmica no referido Império.

INTERVENÇÃO NO IMPÉRIO DO DIVINO ESPÍRITO 
SANTO NA URZELINA
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Reconhecendo a importância do CERU na 

preservação da nossa identidade e da nossa 

história, a Junta de Freguesia realizou trabalhos 

de manutenção e limpeza no Centro de 

Exposição Rural.

COLABORAÇÃO COM O CERU NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO 
RURAL DA URZELINA

Foi com muita satisfação que recebemos o galardão de Excelência referente ao 

Concurso Eco-Freguesia, Freguesia limpa 2018, reconhecendo assim o esforço 

realizado para manter os espaços públicos da Freguesia limpos, mas também o 

esforço da população que contribui para que tal seja uma realidade.

A  FREGUES IA  DE URZEL INA RECEBEU O GALARDÃO 
DE EXCELÊNCIA REFERENTE AO CONCURSO 
ECO-FREGUES IA,  FREGUES IA  L IMPA 2018
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Com o objetivo de embelezar e manter as infraestruturas 

da Freguesia foram realizados diversos trabalhos de 

manutenção, conservação e pintura nos chafarizes e 

paragens de autocarro por toda a Freguesia.

TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NOS CHAFARIZES E 
PARAGENS DE AUTOCARRO

PARTICIPAÇÃO EM 
CAMPANHA SOLIDÁRIA 
“ VAMOS AJUDAR 
MOÇAMBIQUE”
A Freguesia de Urzelina em parceria com o Município de 

Velas, outras Juntas de Freguesia do Concelho, Agrupamento 

de Escuteiros e Bombeiros Voluntários realizou uma recolha 

de bens para enviar para Moçambique, após este ter sido 

atingido pelo Ciclone Idai, e onde a Província de Sofala 

foi fortemente atingida e o grau de destruição foi grande. 

De salientar e agradecer a colaboração do Sr. Jaime 

Sousa Neves, do Sr. Luís Monteiro e da Associação Sopro.  

Pequenos gestos mudam o Mundo!..
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ASSINATURA DO CONTRATO “REQUALIFICAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA URZELINA”
Sendo a ampliação do cemitério da nossa 

freguesia um anseio da população de há muitos 

anos, para além, de um compromisso eleitoral 

deste executivo, esta foi uma das nossas 

prioridades e como tal foram diligenciados todos 

os esforços primeiramente na legalização do 

terreno e posteriormente na elaboração projeto 

de ampliação do cemitério, o qual foi realizado 

pelo Gabinete Técnico do Município.

Recentemente, a 15 de novembro de 2019, foi 

assinado o contrato de consignação da referida 

empreitada, no valor de sensivelmente 100 mil €.

Este foi certamente um feito importante na 

concretização de um desejo e uma necessidade 

da Freguesia, que contamos concretizar ainda no 

decorrer do presente ano.
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COLABORAÇÃO COM AS INSTITUIÇÕES DA FREGUESIA
Sendo as Instituições uma força motriz muito 

importante na dinâmica e atividade da nossa 

freguesia, temos colaborado com as mesmas 

naquilo que nos é possível, quer com apoio 

logístico, quer financeiro, dentro das nossas 

possibilidades e recursos disponíveis.

Futebol Clube Urzelinense Escuteiros do Agrupamento 1337 - Urzelina

Instituto de Santa Catarina

Sociedade União Urzelinense

EB1 da Urzelina
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Uma das nossas prioridades tem sido a regularização do património desta 

Junta de Freguesia, pois foi algo que nos preocupou uma vez que muito 

dele não se encontrava em termos legais na posse desta Junta, isto é 

algo que tem acarretado alguns custos mas no nosso entender essencial 

como é o caso do Forte junto ao Porto, o terreno do Caminho das Árvores 

e o Centro de Exposição Rural, são alguns exemplos do património já 

regularizado.

REGULARIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO

Forte junto ao Porto

Terreno do Caminho das Árvores

Centro de Exposição Rural
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Tem sido desenvolvido de forma permanente a requalificação de vários 

muros da Freguesia num trabalho de proximidade e parceria com o 

Município, estando prevista, nesta fase, a pavimentação da Canada 

da Bica bem como o Caminho de Cima, Canada da Encarnação e 

Canada do Leitão na Ribeira do Nabo.

R E Q U A L I F I C A Ç Ã O  D E  M U R O S  D A  F R E G U E S I A
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Recolha Seletiva de Resíduos 
da Freguesia de Urzelina

OUTRAS ATIVIDADES E TRABALHOS DESENVOLVIDOS:
• Construção de valetas na Rua Vinhas de Dentro e na Ribeira do Nabo;

• Apoio no transporte escolar às crianças que não são abrangidas pelo mesmo;

• Colaboração na Festa do Emigrante;

Com o intuito de manter as nossas 

tradições distribuímos Pão por Deus a 

quem nos visitou neste dia lembrado, 

nomeadamente aos mais novos. 

CELEBRAÇÃO DO PÃO POR DEUS
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Preservar o  Nosso 
Património Edificado 

e Ident i tár io


