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EDITORIAL
Caros Urzelinenses,

Passados sensivelmente quatro  
anos deste executivo ter tomado 
posse, consideramos que é hora 
de prestar, novamente contas à 
população da Nossa Freguesia, 
demonstrando algum do trabalho 
desenvolvido ao longo deste 
percurso, mais concretamente desde 
a publicação do nosso último Boletim 
de Freguesia.

Este desafio foi assumido em 
2017 com grande responsabilidade, 
transparência, honestidade e 
empenho no sentido de ir ao encontro 
das necessidades, inquietudes e 
anseios da população e da Freguesia 
da Urzelina. 

Como tal, trabalhamos no sentido 
de atender a todas as pessoas e 
instituições, sempre que possível, 
criando uma relação de proximidade, 
para todos juntos tornarmos a Nossa 
Freguesia num local melhor para 
nós que cá vivemos e para quem nos 
visita.

Trabalhamos em parceria com as 
mais diversas instituições e entidades, 
aprofundando assim as relações com  
as mesmas, pois estas desenvolvem 
um trabalho fundamental na Freguesia 
nas mais variadas áreas.

Gostaríamos de deixar uma palavra 
de agradecimento e gratidão a todos 
aqueles que contribuíram para que 
se desenvolvesse todo este trabalho 
ao longo dos quatro anos, incluindo 
aqueles que, com as suas críticas 
construtivas, contribuíram para 
que pudéssemos melhorar o nosso 
desempenho.

Desenvolvemos um trabalho 
contínuo sempre em prol da Freguesia, 
realizado com olhos postos no futuro, 
em que muito foi feito mas com a 
certeza de que muito também ficou 
por fazer, pois sabemos que este é 
um trabalho constante e um desafio 
permanente.

Um grande bem haja a todos!

O EXECUTIVO
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RECUPERAÇÃO DOS 
MOINHOS
Uma das imagens que caracteriza a nossa Freguesia são os 
moinhos, assim, com o intuito de manter este nosso património 
e que são propriedade da nossa Junta de Freguesia procedemos 
à recuperação dos moinhos de vento do Caminho dos Portinhos 
e do Caminho Novo.
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PINTURAS NO 
CENTRO DE 
EXPOSIÇÃO RURAL 
DA URZELINA

Tem sido preocupação deste executivo a limpeza e asseio 
dos caminhos da Freguesia, para que esta esteja sempre 
limpa e ordenada,

Com o intuito de manter o Centro de Exposição Rural 
da nossa Freguesia, em particular, o seu património 
procedemos a trabalhos de manutenção no seu edifício, 
mais concretamente pinturas da sua porta e janelas.

LIMPEZA DOS 
ESPAÇOS VERDES 
DA FREGUESIA
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LIMPEZA DAS 
RIBEIRAS DA 
FREGUESIA

MANUTENÇÃO 
DOS CAMINHOS 
AGRICOLAS

Foram realizados regularmente, como medida preventiva, 
trabalhos  de  limpeza e desobstrução das ribeiras, como 
a Ribeira do Areeiro, Caminho Novo e Bocal da Fonte, 
por forma a facilitar o escoamento das águas evitando 
constrangimentos a nível humano e material.

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.
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CONSTRUÇÃO DE 
MUROS NA FREGUESIA

DESOBSTRUÇÃO DA 
CANADA BARREIRO

Por forma a melhorar as vias da nossa Freguesia, 
procedemos à construção e recuperação de muros por 
toda a Freguesia requalificando essas zonas, permitindo 
também melhores condições de segurança.

Dado que a Canada do Barreiro encontrava-se obstruída 
derivado ao abatimento de terras e à queda de árvores a 
Junta de Freguesia em parceria com o Município das Velas 
procedeu à limpeza e desobstrução da via por forma, a que 
esta ficasse transitável.
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RECUPERAÇÃO DOS 
MUROS DO PORTINHO
Considerando a necessidade de recuperar os muros desta 
nossa zona balnear, procedemos à recuperação dos diversos 
muros deste local tornando-o ainda mais aprazível.
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ROÇA DOS CAMINHOS 
AGRICOLAS

RECUPERAÇÃO 
DO ACESSO AO 
PESQUEIRO DA 
PONTA GRANDE

Foram realizados trabalhos de manutenção, nomeadamente 
roças nos diversos caminhos agrícolas da Freguesia, 
melhorando a sua transitabilidade. 

Com o objetivo de melhorar o acesso ao Pesqueiro da 
Ponta Grande, procedemos a trabalhos de recuperação e 
beneficiação nesse local, melhorando assim, o acesso de 
quem utiliza este pesqueiro. 
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LIMPEZA DE 
ECOPONTOS

PINTURAS DAS 
PARAGENS DE 
AUTOCARRO

Procedemos regulamente à lavagem e desinfeção dos 
Ecopontos com o objetivo da melhoria do serviço prestado 
à população, controlo dos odores que surgem por vezes 
desses contentores, assim como garantir uma valorização 
eficaz dos resíduos recolhidos. 

Com o intuito de manter o património da nossa Junta de 
Freguesia e tornar a Freguesia mais aprazível procedemos 
à pintura das paragens de autocarro propriedade da nossa 
Junta.



SUBSTITUIÇÃO DO 
VARADIM DE ACESSO 
NA POÇA DOS 
TREMOÇOS 
Dado que o varandim de acesso ao mar na denominada 
Poça dos Tremoços no Porto da Ribeira do Nabo se 
encontrava em elevado estado de degradação, procedeu-
se à substituição do mesmo.

LIMPEZA DAS 
RIBEIRAS FREGUESIA
A lha de São Jorge, situada no coração do arquipélago é, 
sem dúvida, uma paragem obrigatória quando se visita 
os Açores. Não só pelas suas magníficas paisagens, que 
avistam sempre outra ilha na linha do horizonte (Pico, 
Faial, Graciosa e Terceira), 

MANUTENÇÃO 
NO EDIFÍCIO DOS 
APARTAMENTOS 
URZELINA FÉRIAS
Por forma a manter o nosso património foram realizados 
trabalhos de manutenção no edifício dos Apartamentos 
Urzelina Férias, mais especificamente a manutenção 
e pintura das janelas e portas de madeira da zona da 
lavandaria e em parceria com o Município de Velas 
procedeu-se à substituição de janelas de madeira que se 
encontravam muito danificadas.
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PINTURA DA 
MURALHA DO PORTO 
DE PESCAS

LAVAGEM DA ZONA 
DO ROLO

Com o objetivo de embelezar a nossa Freguesia e em 
particular a zona à beira-mar, procedeu-se à pintura da 
muralha valorizando assim aquela zona.

Por forma a melhorar a zona do rolo, dado que é muito 
utilizada pelos banhistas realizamos a lavagem dessa zona 
com o intuito de retirar os limos acumulados e tornar 
aquela zona mais limpa
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PINTURA E 
RECUPERAÇÃO DO 
LARGO DR DUARTE SÁ
Na continuidade da manutenção do nosso património e do 
embelezamento da nossa Freguesia, foram desenvolvidos 
trabalhos de beneficiação, nomeadamente pinturas, no largo Dr. 
Duarte Sá., 
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MANUTENÇÃO DA 
ESCOLA EB1 DA 
URZELINA
Foram realizados trabalhos de manutenção nas zonas 
verdes envolventes da Escola Primária, como roças e 
podas.

COLOCAÇÃO DE 
SAIBRO NA FREGUESIA
RECUPERAÇÃO DO 
CANHÃO
Procedemos a trabalhos de recuperação e manutenção 
do canhão do Forte da Urzelina, em colaboração com o 
Município de Velas, valorizando assim o nosso património.
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COLOCAÇÃO 
VEDAÇÕES  CASTELETES 
Com o intuito de manter a nossa Freguesia embelezada, 
procedemos à colocação de novas vedações ao longo da 
Marginal dos Casteletes, 

LIMPEZA DAS 
RIBEIRAS FREGUESIA
A lha de São Jorge, situada no coração do arquipélago é, 
sem dúvida, uma paragem obrigatória quando se visita 
os Açores. Não só pelas suas magníficas paisagens, que 
avistam sempre outra ilha na linha do horizonte (Pico, 
Faial, Graciosa e Terceira), 

BENEFICIAÇÃO DAS 
ZONAS ADJACENTES 
DA MARGINAL DOS 
CASTELETES
Foram desenvolvidos trabalhos, em parceria com o 
Município das Velas, de beneficiação das zonas adjacentes 
da Marginal dos Casteletes, valorizando esta zona. Zona 
esta, privilegiada e cada vez mais procurada para passeios 
e caminhadas. , 
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CONSTRUÇÃO DE 
MUROS NA FREGUESIA
A lha de São Jorge, situada no coração do arquipélago é, 
sem dúvida, uma paragem obrigatória quando se visita 
os Açores. Não só pelas suas magníficas paisagens, que 
avistam sempre outra ilha na linha do horizonte (Pico, 
Faial, Graciosa e Terceira), 

LIMPEZA DO POÇO 
BAIXA MAR

RECUPERAÇÃO E 
BENEFICIAÇÃO DO 
FORTE

Um dos objetivos deste executivo tem sido a recuperação 
e valorização do nosso património e da nossa identidade, 
como tal procedemos à limpeza do poço da baixa-mar, 
tendo igualmente sido realizada uma candidatura ao 
PRORURAL + com o objetivo de recuperar o referido Poço. 

Por forma a valorizar e a recuperar o património da 
Freguesia, foi realizado em parceria com o Município 
de Velas uma candidatura ao PRORURAL +, com vista à 
recuperação e beneficiação do Forte, designadamente, 
substituição do teto do edifício, recuperação e melhoria 
das casas de banho existentes.
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LIMPEZA DO POÇO 
BAIXA MAR

PODA DE ÁRVORES

TRABALHOS NAS 
ZONAS BALNEARES E 
PISCINAS

Com vista a tornar a nossa Freguesia cada vez bonita e 
cuidada, foram realizados diversos trabalhos como podas 
de árvores, instalação de zonas ajardinadas e pequenos 
trabalhos de manutenção nas zonas públicas.

As nossas zonas balneares e piscina são dos locais mais 
visitados na Freguesia durante o período de Verão, 
assim foram realizados trabalhos preparatórios e de 
melhoramento nas nossas zonas balneares, assim como 
na piscina e zonas envolventes tornando aqueles espaços 
cada mais apreciados por quem os visita.
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REABILITAÇÃO DO 
MURO DO PORTO DA 
RIBEIRA DO NABO

MELHORAMENTO 
NO PARQUE DE 
CAMPISMO

Com o objetivo de embelezar e manter o nosso património 
procedemos à reabilitação do muro do Porto da Ribeira 
do Nabo.

O nosso parque de campismo é uma das infraestruturas 
mais procuradas por quem nos visita, como tal foram 
realizados diversos trabalhos de melhoramento e 
manutenção, nomeadamente a colocação de terra para o 
melhor e adequado desenvolvimento das zonas de relva, 
assim como das árvores que lá se encontram, recuperação 
dos balneários e pinturas interiores e exteriores.
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LIMPEZA DO ADRO 
DA ERMIDA

REPARAÇÃO DE 
VEDAÇÕES 

Com o intuito de apoiar as nossas instituições esta Junta 
de Freguesia procedeu à limpeza do adro da Ermida 
da Senhora da Encarnação, para remoção de limos, 
embelezando e melhorando a segurança daquele local. 

Procedemos à reparação e manutenção das vedações de 
acesso a variados locais de interesse da nossa Freguesia, 
melhorando a segurança de quem usufrui desses espaços.
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CENTRO DE EXPOSIÇÃO
RURAL DA

URZELINAMELHORAMENTO NAS 
BERMAS E VALETAS 
Com o intuito de melhorar as acessibilidades de viaturas 
e peões procedemos a beneficiações e  melhoramentos 
nas  bermas e valetas na zona da Ribeira do Nabo, em 
parceria com o Município de Velas.

LIMPEZA DOS 
ESPAÇOS VERDES DA 
CASA DO POVO
Com o espirito de cooperação e interajuda entre 
instituições procedemos à limpeza, roça, bem como poda 
de árvores nos jardins da Casa do Povo da Freguesia. 
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CENTRO DE EXPOSIÇÃO
RURAL DA

URZELINAMELHORAMENTO NAS 
BERMAS E VALETAS 

REABILITAÇÃO 
DO CENTRO DE 
EXPOSIÇÃO RURAL 
DA URZELINA
Com o intuito de recuperar e beneficiar o nosso 
património, este executivo, em parceria com o 
Município das Velas, realizou uma candidatura 
ao PRORURAL + com o objetivo de recuperar 
e beneficiar o Centro de Exposição Rural da 
Urzelina, dando uma nova vida a este espaço 
tão importante na manutenção das nossas 
tradições e vivências, 
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ESPIRÍTO SANTO 
As tradicionais Festas em Louvor ao Divino Espirito Santo 
fazem parte das nossas vivências e enchem-nos de alegria, 
dada a conjuntura em que vivemos não tem sido possível 
a realização destas Festas, assim a Junta de Freguesia 
distribuiu a todas as famílias da Freguesia uma pequena 
lembrança para memorar este período tão especial. 

LIMPEZA DO 
LOTEAMENTO DOS 
CASTELETES
Foram realizados, em parceria com o Governo Regional e 
com o Município das Velas, trabalhos de limpeza e controle 
da vegetação espontânea no Loteamento dos Casteletes, 
com o objetivo de melhorar o aspeto visual do local, retirar 
as infestantes que cresceram para a via pública, bem 
como, com o objetivo de diminuir os locais de propensão 
ao desenvolvimento de pragas como os roedores. U
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MANUTENÇÃO E 
OBRAS DE MELHORIA 
DO CEMITÉRIO
Com o objetivo de dignificar o nosso cemitério são 
realizados com regularidade trabalhos de manutenção 
no referido espaço, nomeadamente limpeza e roça, bem 
como nas zonas envolventes.  Também foram realizadas 
obras, como a construção de gavetas e melhoramento das 
zonas envolventes. 
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INAUGURAÇÃO DO 
CEMITÉRIO
Foi com grande satisfação deste executivo que no 
passado dia 4 de abril decorreu a cerimonia de 
inauguração das Obras de Requalificação e Ampliação 
do Cemitério, a concretização de um anseio de há muito 
da nossa população e uma necessidade premente da 
nossa Freguesia. Esta intervenção teve como principal 
objetivo proporcionar melhores condições e dignidade 
a um espaço de memória e de homenagem aqueles que 
nos antecederam. 
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LIMPEZA DAS 
RIBEIRAS FREGUESIA

CONSTRUÇÃO 
DE INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS

A lha de São Jorge, situada no coração do arquipélago é, 
sem dúvida, uma paragem obrigatória quando se visita 
os Açores. Não só pelas suas magníficas paisagens, que 
avistam sempre outra ilha na linha do horizonte (Pico, 
Faial, Graciosa e Terceira), 

CONSTRUÇÃO DO 
ECOCENTRO
Com o objetivo de melhorar o serviço da recolha seletiva 
de resíduos e porque todos devemos colaborar para que 
este processo seja cada vez mais eficaz, procedemos à 
construção de um ecocentro. 

Com o objetivo de apoiar as instituições da nossa freguesia 
realizamos em colaboração com o Município de Velas, 
obras de beneficiação no Salão Paroquial, nomeadamente 
a construção de instalações sanitárias para apoio ao Salão 
Paroquial e Igreja 
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DESOSBTRUÇÃO DO 
CAMINHO BARREIRO

A lha de São Jorge, situada no coração do arquipélago é, 
sem dúvida, uma paragem obrigatória quando se visita 
os Açores. Não só pelas suas magníficas paisagens, que 
avistam sempre outra ilha na linha do horizonte (Pico, 
Faial, Graciosa e Terceira), 

A lha de São Jorge, situada no coração do arquipélago é, 
sem dúvida, uma paragem obrigatória quando se visita 
os Açores. Não só pelas suas magníficas paisagens, que 
avistam sempre outra ilha na linha do horizonte (Pico, 
Faial, Graciosa e Terceira), 

PINTURA DO SALÃO
PAROQUIAL

COLABORAÇÃO COM 
A CASA DO POVO DA 
RIBEIRA DO NABO

No espirito de proximidade e colaboração que tem existido 
entre a Junta de Freguesia e as instituições da Freguesia, 
procedemos à pintura interior do Salão Paroquial.

A Junta de Freguesia em colaboração com a casa do Povo 
da Ribeira do Nabo procedeu à pintura interior do edifício, 
bem como à reparação e pintura das janelas. 
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LIMPEZA DAS 
RIBEIRAS FREGUESIA
A lha de São Jorge, situada no coração do arquipélago é, 
sem dúvida, uma paragem obrigatória quando se visita 
os Açores. Não só pelas suas magníficas paisagens, que 
avistam sempre outra ilha na linha do horizonte (Pico, 
Faial, Graciosa e Terceira), 

REMODELAÇÃO DO 
RESTAURANTE

REPARAÇÃO E 
PINTURAS NA TORRE 
DA URZELINA

Para que o nosso edificado esteja em boas condições de 
manutenção, procedemos a trabalhos de manutenção e 
remodelação no edifício do Restaurante que pertence a 
esta Junta de Freguesia.

Um dos locais mais visitados na nossa Freguesia pelos 
turistas é a Torre da Urzelina, assim com o objetivo de 
melhorar esse ponto de interesse turístico procedemos à 
reparação e pintura das portas da Torre.
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CONSTRUÇÃO DE 
MUROS NA FREGUESIA

DESOSBTRUÇÃO DO 
CAMINHO BARREIRO

A lha de São Jorge, situada no coração do arquipélago é, 
sem dúvida, uma paragem obrigatória quando se visita 
os Açores. Não só pelas suas magníficas paisagens, que 
avistam sempre outra ilha na linha do horizonte (Pico, 
Faial, Graciosa e Terceira), 

A lha de São Jorge, situada no coração do arquipélago é, 
sem dúvida, uma paragem obrigatória quando se visita 
os Açores. Não só pelas suas magníficas paisagens, que 
avistam sempre outra ilha na linha do horizonte (Pico, 
Faial, Graciosa e Terceira), 

AQUISIÇÃO DE 
MOINHO DE VENTO

LIMPEZA DA SEDE DOS 
ESCUTEIROS

Considerando que os moinhos de vento são imagem de 
marca da nossa Freguesia, estando vários junto à costa ao 
longo da Freguesia implantados dando um colorido único 
à nossa paisagem, tornando-a ainda mais encantadora, 
o executivo desta Junta de Freguesia com a colaboração 
do Município de Velas adquiriu um moinho de vento na 
Marginal dos Casteletes, complementando assim este 
nosso património tão característico., 

A Junta de Freguesia em colaboração com os Escuteiros 
da Urzelina procedeu a trabalhos de manutenção das 
zonas ajardinadas do edifício sede, designadamente roças 
e podas.



30

BOLETIM DE FREGUESIA
URZELINA

ALMOÇO DE NATAL
Como a confraternização entre todos é importante para 
fomentar o espirito de equipa, e também como forma 
de reconhecimento pelo trabalho realizado pelos nossos 
colaboradores realizamos um almoço de Natal.

ILUMINAÇÃO DE 
NATAL
Para embelezar ainda mais a nossa Freguesia fomentando 
o espirito natalício colocamos no centro da Freguesia 
iluminação de Natal. 



Um Paraiso à
Beira Mar



URZELINA
FREGUESIA DE TRADIÇÕES

A PARISH OF TRADITIONS

SAN JORGE - AZORES
SÃO JORGE - AÇORES

Seja Bem -VindoSeja Bem -Vindo


