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Editorial
Este boletim informativo tem o objetivo de levar aos cidadãos
da Freguesia de São Mateus os projetos que têm vindo a ser
desenvolvidos na nossa Freguesia.
Neste primeiro número vamos refletir acerca de todo o trabalho efetuado desde o inicio de 2014.
Agradeço toda a confiança depositada pelos cidadãos, desta nobre Freguesia, na equipe apresentada pelo partido socialista a sufrágio nas últimas eleições Autárquicas, e desde já
assumir o compromisso de lutar pelo bem estar e pelos ideais da nossa Freguesia.
Estes 14 meses que antecederam à publicação deste boletim foram de grandes
atividades ao nível da criação de infra-estruturas fundamentais para suportar a
execução dos projetos a que nos propomos, tais como a construção de garagem
no armazém da Travessa do Poço, com vista ao arrumo da máquina mini-pá
carregadora, bem como todas as ferramentas e utensílios utilizados nos trabalhos desenvolvidos pela nossa Autarquia. Ao nível de aquisição de equipamentos adquirimos uma roçadora, uma betoneira e outros equipamentos indispensáveis ao bom desempenho dos trabalhadores.
Relativamente à desobstrução e limpeza das vias rurais, foi feito um trabalho de
fundo na reparação dos pavimentos e controlo de infestantes com cortes frequentes e aplicação de herbicidas. Participamos com a Junta de Freguesia de
Guadalupe e Câmara Municipal no alargamento e correção da Canada dos Biscoitos (Pé- de– Ladeira).
Celebramos um acordo de execução com a Direção Regional das Pescas, um
acordo de execução para a construção de muro divisório entre o porto de pescas
e a zona balnear, o qual se encontra em construção.
Efetuamos as limpezas diárias nos arruamentos de conforme o acordo de execução celebrado com a Câmara Municipal, sem esquecer de dar um novo brilho
ao centro da nossa Freguesia com a colocação de floreiras, uma limpeza cuidada do nosso areal, e zona balnear, a criação de um espaço ajardinado no parque de campismo do Pinheiro. Apoiamos financeiramente e com mão -de -obra
as festas e eventos realizados na nossa Freguesia, realizamos em conjunto
com a SFUP uma festa Natalícia. Realizamos a festa do parque de campismo,
no dia 21 de setembro, estamos a realizar um curso de costura e bordados com
a participação de 15 formandos , está em desenvolvimento também a criação de
uma página web, já tendo sido criada uma página no Facebook para a divulgação e discussão das diversas atividades da Junta.
Estes são alguns dos trabalhos e atividades realizadas nestes catorze meses
de mandato, é importante “fazer acontecer” não podemos limitar-nos a exigir, a
pugnar e a pedir. Procuramos ser autónomos, gerir bem os nossos recursos,
com transparência e rigor e utilizá-los no desenvolvimento da nossa freguesia e
no bem comum de todos os seus habitantes.
Por fim quero endereçar um agradecimento especial a todos quantos colaboraram com a Junta de Freguesia, empresas e cidadãos: Câmara Municipal, Serviços Florestais, Secretaria Regional dos Transportes e Turismo, Direção Regional dos Recursos Naturais Serviços de Desenvolvimento Agrário, Direção Regional das Pescas, DROAP, Presidência do Governo Regional, entre outros.

Publicação

in Diário da República - III Série n.º12 - 15-1-1994"
Para os devidos efeitos se faz público que
esta Assembleia de Freguesia, em sessão
realizada em 29 de Novembro de 1993 e
mediante proposta da Junta de Freguesia,
deliberou aprovar os elementos da heráldica da freguesia da Praia da Garciosa, com
a seguinte descrição:
Brasão: escudo de negro, uma bilha de
leite de prata, acompanhada à dextra de
uma espiga de milho, folhada, de ouro e à
sinistra de um alho, de prata, realçado de
púrpura; em chefe, um açor voante, de
ouro, realçado de negro, segurando nas
garras uma cruz da Ordem de Cristo, de
vermelho, prefilada e aberta de prata; em
contrachefe, uma faixeta ondeada de
verde, entre duas burelas ondeadas de
prata e carregada de um peixe de ouro,
realçado de negro. Coroa mural de prata
de quatro torres. Listel branco, com a legenda em maiúsculas, a negro: «VILA DA
PRAIA DA GRACIOSA»
.Bandeira: de verde. Cordão de borlas de
prata e verde. Haste e lança de ouro.
Selo branco: circular, com as peças do
escudo sem a indicação de cores e metais,
tudo envolvido por dois círculos concêntricos, onde corre a legenda: «Junta de Freguesia de São Mateus».
Selo branco: circular, com as peças do
escudo sem a indicação de cores e metais,
tudo envolvido por dois círculos concêntricos, onde corre a legenda: «Junta de Freguesia de São Mateus».Junta de Freguesia da Praia da Graciosa, 27 de Dezembro
de 1993. - O Presidente da Junta, José
Gabriel da Cunha Martins. 0-1-33 781

A Arte de Fazer Acontecer

“David Allen”
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Limpeza de canadas agrícolas

Início do mandato
Concluímos as obras iniciadas pelo
executivo anterior relativo à limpeza e
pintura do cemitério.

Atendimento ao
público
Presidente
913439312
Secretário
917862429

Nos finais de outubro aquando do apareci-

Tesoureira
913439283

mento das primeiras chuvas, procedeu-se
a uma intervenção aprofundada nas canadas e acessos agrícolas, no sentido de

freguesiasmateus@gmail.com

restaurar os pavimentos:

Junta de Freguesia

Efetuando cortes de água, de modo a evi-

295 712 279

tar no

futuro maiores danos;

Cortes de canaviais;
Podas de árvores;

À sexta-feira Atendimento presencial na
Junta de Freguesia,
durante o horário de
expediente

Remoção de paredes derrubadas;
Aplicação de herbicida em todas as canadas a cargo

desta Junta de Freguesia.

RECOLHA DE RESIDUOS

Eco – freguesias
Na sequencia do acordo elaborado com
a Secretaria Regional dos recursos Naturais efetuamos no âmbito do programa
Eco-freguesias recolhemos os lixos nos
dois pontos mencionados no relatório do
júri, sito na Portela e Canada dos Brincos, Trás –dos-Pomares.
O nosso trabalho valeu-nos o galardão
de eco – freguesia, tendo este executivo
hasteado a bandeira referente ao prémio
na Rua Fontes Pereira de Melo junto à
Praia.
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Logotipo

FESTA DE NATAL
Por deliberação deste órgão executivo e com
o intuito de alegrar as crianças e adultos,
realizamos uma tarde festiva no dia 22 de
Dezembro na Rua Fontes Pereira de Melo,
junto á zona de maior comércio, com:

A Junta de Freguesia
achou por bem criar
uma imagem de marca (logotipo) do Parque de Campismo do
Pinheiro, com a finalidade de tornar mais
fácil a sua promoção
nos roteiros de camping Europeus.
O logótipo é constituído por três ondas em
azul, representando a
proximidade do mar,
uma mancha amarela,
alusiva ao areal, uma
tenda de campismo e
um pinheiro verde
estilizado alusivo ao
nome do parque.

CTT
No atual posto dos
CTT em funcionamento na secretaria
da Junta, as pessoas
podem usufruir de
todos

os

serviços

das lojas dos CTT, à
exceção das aplicações financeiras.
O posto dos CTT
funciona das 9h00
às

13h00

e

14h00 às 17h00.

das



Chegada do Pai Natal com guloseimas;



Passeios de Charrete;



Pula-pula;



Distribuição de Chocolate quente;



Tivemos também a participação da Filar-

Construção de Garagem /
Armazém da Junta de Freguesia

mónica União Praiense , com um desfile
e um pequeno concerto;
O antigo edifício na Travessa do Poço já há
alguns anos a esta parte tem vindo a servir
de armazém para o arrumo de ferramentas e
utensílios da Junta de Freguesia. Edifício
este que se encontrava em adiantado estado
de degradação, nomeadamente ao nível da
cobertura, tendo esta, ruído por completo.
Aliada a toda esta situação, a Junta de Freguesia deliberou proceder ao restauro e
adaptação às novas necessidades, nomeadamente, criar condições para o arrumo da
mini-pá carregadora, bem como todos os
equipamentos da Junta de Freguesia.

EMBELEZAMENTO
GUESIA

DA

FRE-

Esta Junta achou por bem efectuar algumas obras de embelezamento de espaços
verdes na freguesia, nomeadamente:
Ajardinamento da entrada do Parque de
Campismo.
Sementeira de flores no cemitério para
distribuição à população da freguesia.
Colocação de floreiras na Rua Fontes Pereira de Melo e junto à saída do Porto
Comercial
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ZONA DE LAZER E PARQUE
DE CAMPISMO DO PINHEIRO
O Parque de Campismo do Pinheiro também foi nossa prioridade.
Concluímos algumas obras inacabadas tais como a chaminé da
cozinha do parque, minimizando as infiltrações de aguas .
Construímos novos grelhadores.
Cortamos algumas arvores que aparentemente estavam a oferecer
perigo de cair com os ventos.
Ajardinamos alguns espaços dentro do parque, nomeadamente a
delimitação da entrada.
Fizemos obras de conservação dos edifícios, nomeadamente limpeza de aljarozes, reparação de telhados e pinturas interiores.
O parque de Campismo durante o Verão é um espaço muito utilizado por campistas vindos de diversos locais da região e de diversos
países Europeus, também muito utilizado por pessoas da freguesia
e da Ilha, tivemos um cuidado especial na manutenção e limpeza
desta infra-estrutura , tendo se registado cerca de 800 dormidas .
Disponibilizamos o parque a titulo gratuito para a realização do
Encontro de motares “Os
Amigos”.
Atendendo às necessidades dos utilizadores
adquirimos equipamentos de distribuição de
sinal WI FI .

ZONA BALNEAR DA PRAIA
A zona balnear foi considerada por este executivo a primeira prioridade no desenvolvimento local, logo nos finais da primavera procedemos aos trabalhos de limpeza de sargaços, em colaboração
com a Delegação de Ambiente,
serviços Florestais Câmara Municipal e Serviços de Desenvolvimento Agrário da Ilha Graciosa ,
de modo a disponibilizarmos
uma Praia limpa , com as condições necessárias para os utilizadores:

Pintura dos balneários

Remodelação dos duches.

Arranjo e pintura do bar

Reconstrução da escada de acesso à praia junto ao covêlo

Rejunte das pedras que constituem o pavimento do cais


Adquirimos 10 espreguiçadeiras para disponibilizar aos banhistas



Efetuamos limpezas diárias durante toda a época balnear ,
que se reflete num encargo extremamente oneroso para
esta Junta
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LIMPEZA DA REDE VIÁRIA
Nesta Área timos um cuidado na manutenção dos espaços verdes a
cargo desta junta efetuando cortes de relva frequentes e plantação de
algumas flores.

ATESTADOS EMITIDOS PELA JUNTA



Residência

Limpeza diária nos arruamentos Municipais no centro da Vila



Limpeza e ajardinamento do bebedouro no largo dos Fenais



Limpeza de arruamentos e manutenção do Jardim da Casa da
Fonte na Lagoa



Cortes de Relvas nos reservatórios antigos na Fonte do Mato



Limpeza e corte de relva no Parque infantil do Barreiro nos Fenais

Vida



Situação económica dos cidadãos,



Termos de identidade



Justificação administrativa





Licenciamento canídeos e gatídeos

FESTA DO
PARQUE DE
CAMPISMO
Vila da Praia
Realizamos no dia 21 de
setembro a festa do parque de campismo com :
Concerto pela Filarmónica União Praiense .
Pula-pula para as crianças.
Baile de São Miguel .
E por fim servimos um
jantar com sardinhas
pão caseiro, cozido no
forno do parque, tudo
isto regado com vinho
cerveja, água e sumos.

Arranjo de espaços verdes

Canídeos e gatídeos
É obrigatório o registo e licenciamento para todos os cães, na
Junta de Freguesia da área de
residência do detentor. A mera detenção, posse e circulação carece
de licenças, sujeita a renovações anuais.
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Apoios:
Escola Básica do 1º ciclo -150 .00€
Jantar da Casa da Graciosa (Terceira) -50 .00€
Romaria da Graciosa - 50 .00€
Viagem de Finalistas -50.00 €
Festas de São Mateus -1000.00 €, limpeza e decoração das
ruas
Irmandade dos Remédios - um balde de tinta e um queijo tipo
Ilha
Irmandade de Nossa Senhora da Guia um queijo e mão de obra

https://www.facebook.com/V.Praia
Construimos uma página no Facebook com o intuito de divulgar
as nossas atividades, em tempo real, possibilitando a discussão
e sugestões dos nossos fregueses.

Irmandade da Fonte do Mato -70.00€ em espécie
Coro de São Mateus dois baldes de tinta
Comissão de proteção de crianças e jovens da Ilha Graciosa
50.00 €
Irmandade das Pedras Brancas - 70 .00€ em espécie
Associação de Cinegeticófilos -100.00 €
Unidade de Saúde (férias ativas) - 50.00€
Festa de Nossa Sra. do Livramento– 400 .00€ e limpeza e decoração das ruas
Utilização do parque gratuita dos Motares
Apoio a viagem do grupo de teatro “A Semente” - 50.00 €
Apoio na limpeza da Igreja de São Mateus e restantes Ermidas
com a disponibilização de uma funcionária (PROSA), bem como
no posto de atendimento médico na Casa do Povo.
Na festa da Sra. Sant’Ana efetuamos a decoração das ruas e
pintura de mastros.

http://www.freguesiasaomateus.com
Na mesma área estamos a desenvolver um novo Web Site da
Junta de Freguesia obrigatório de acordo com a legislação para
publicação dos planos e orçamentos, atas e demais informações.

Curso de Costura e manualidades promovido pela Junta de
Freguesia

A construção de um muro divisório entre a zona balnear
e o porto de pescas era uma obra já a algum tempo
esperada pelos praienses. Graças ao acordo de execução celebrado entre esta Junta e a Direção Regional
das Pescas , foi possível concretizar esta obra, encontra
-se em fase de acabamento.
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Nesta quadra natalícia, que celebra a vinda de Jesus Cristo
Salvador à Terra, trazer paz,
amor e fraternidade aos Homens, de boa
vontade a Junta de Freguesia de São Mateus deseja que cada família comemore um
Natal feliz com paz, saúde, amor e compreensão, e que o novo Ano que se aproxima, traga todas realizações pessoais e
profissionais à nossa comunidade.

Telefones uteis
Ambulância/Bombeiros:
112
Proteção Civil:
295 712 492
Unidade de Saúde:
295 730 070
Farmácia:
295 712 563
Câmara Municipal:
205 730 040
Aeroporto:
295 730 170
PSP:
295 730 200
GNR:
295 712 381

FESTA DE NATAL—2014
14h00 — Pula—pula
15h00 — Desfile da Filarmónica União
Praiense
15h30—Desfile Natalício & Chegada
do Pai Natal com Guloseimas
16h00— Passeios de charrete com o
Pai –Natal
17h00— Concerto da Filarmónica União Praiense
Chocolate quente

Policia Marítima:
912 344 866

