
Armando de Jesus Dutra da Silveira 

Velas, 31 de mar!;O de 2018 

Exma. Sra. 

Presidente da Assembleia 

Legislativa da Regiao dos A!;ores 

Rua Marcelino Lima 
9901-858 Horta 

Assunto: Envio de Petir;ao- Pelo livre acesso a zona comercial do Porto das Velas 
. - --- - ---· -- -- --- ---~---

Armando de Jesus Dutra da Silveira, com o numero de cartao de cidadao. 

enquanto promotor e primeiro signatario da peti!;ao: Pelo livre acesso a zona 

comercial do Porto das Velas quando nao estiverem embarcac;oes a operar, solicito a 

V. Exa. que de provimento a mesma nos termos e fundamentos apresentados, nos 

termos do artigo 52" da Constitui!;ao da Republica Portuguesa, da Lei n" 43/90, de 10 

de Agosto (exercfcio do direito de peti!;ao), alterada pelas Lei~ n's 6/93, de 1 de Marco, 

15/2003, de 4 de Junho, e 45/2007, de 24 de Agosto, e do artigo 189" do Regimento da 

Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos Acores. 

Segue em anexo a referida peti!;ao e respetiva a lista de assinaturas. 

Com os melhores cumprimentos, 

} 

Armando de Jesus Dutra da Silveira 
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Abaixo- Assinado 

("• 

Pelo livre acessoil zona comercial do Porto das Velas quando nao estiverem 
embarca~oes a operar 

0 Porto das Velas, tradicionalmente designado como "cais" e desde sempre urn local de 

referenda da Vila das Velas ~ urn ponto de encontro de muitos. Muitos sao as Jorgenses 

que diariamente passam naquele local na sua passagem pela Vila, au ponto obrigatorio dos 

seus trajetos diaries, para alem disso e urn local priveligiado e apreciadb para a pratica da 

pesca par muitos locais. 

0 quotidioano dos A<;orianos, dos Jorgenses e neste caso em concreto dos Velenses passa 

par uma forte liga~ao ao mar~ aquele local assume urn papel de ·quase pra<;a central da Vila, 

contribuindo para uma importante dinamica social. 

----·. ~-. ·---

Desde a empreitada qye decorre no referido porto o atesso aquele local tern estado 

Hrnitado, contudo e agora na fase de conclusao em que a obra se encontr~, consegue-se 

perceber que o acesso ao porto sera limitado. 0 que e aceitavel numa perspetiva de 

salguardar a seguran<;a de quem eventualmente estivesse no local e de quem Ia trabalha. 

Contudo, e uma vez que dada a nossa dimensao poucos sao as mementos em que se 

encontram a operar embarca<;oes no local, defendemos que quando nao existam 

embarca~oes a operar devera ser possivel o livre acesso a zona GOmercial do porto. 

Assim, as signataries abaixo identificados, com base nos fundameiitos acima expostos, 

pedem as autoridades politicas locais e regionais, que sejam tomadas as medidas 

necessarias para que no porto comercial das velas seja permitido o acesso, permane~endo 

como seu designio social como tern tido ate agora. 


