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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 heráldi-
ca 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 legen-
da 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 concêntri-
cos, onde corre a legenda: «Junta de Fre-
guesia de São Mateus». 
Selo branco: circular, com as peças do 
escudo sem a indicação de cores e metais, 
tudo envolvido por dois círculos concêntri-
cos, onde corre a legenda: «Junta de Fre-
guesia de São Mateus».Junta de Fregue-
sia 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 

“Davide Allen” 

Editorial 
Caros cidadãos  

Ao findar mais um ano, cumpre nos em rigor da boa transparência 

da administração da nossa freguesia, publicar neste boletim uma 

breve resenha das ações desenvolvidas pela Junta em prol da nos-

sa comunidade, quem se propõe a tais incumbências necessita ter 

plena consciência que é um servidor público e tem a obrigação de o 

fazer com rigor e transparência com os meios de que dispõe. 

Sendo este o terceiro ano do quadriénio dá-nos com alguma clareza, a noção de que esta 

pequena autarquia tem restrições financeiras que nos leva a um controlo orçamental rigo-

roso, de modo a mantermos a saúde financeira exigida, e contribuírmos para a melhoria e 

rentabilização do património da freguesia bem como a melhoria das condições socioeco-

nómicas das nossas populações. 

No mundo global que hoje vivemos onde os setores produtivos têm sofrido rudes golpes 

vitimados por políticas europeias e internacionais, que afetam diretamente a economia 

local, é necessário encontrar formas de enfrentar com sucesso os desafios do mundo 

atual. 

Ao nível do emprego, tem sido preocupação desta autarquia candidatar -se aos progra-

mas ocupacionais, até ao limite das suas possibilidades, em colaboração com a Câmara 

Municipal e Governo Regional para garantir que as nossas famílias não fiquem sem fon-

tes de rendimento para fazer face às inúmeras dificuldades do dia a dia. 

A nossa ação ao longo deste mandato tem sido marcada, pela valorização do património 

da Freguesia, nomeadamente parque de campismo, a zona balnear, caminhos agrícolas 

limpeza de grotas e arruamentos da Freguesia, dando prioridades ao que achamos mais 

relevante para as nossas populações, num esforço continuo de fazer mais e melhor, de 

modo a continuar a sermos merecedores da vossa confiança. 

No futuro vamos continuar a reivindicar junto dos diversos órgãos institucionais, para que 

executem as obras e ações que têm sido objeto de insistência da nossa parte, e  vão 

sendo proteladas no tempo, facto este que não nos deixa conformados.  

O futuro é já amanhã e urge estarmos preparados para os desafios que se aproximam, 

que por serem difíceis, não nos vão intimidar, e para isso  é necessário haver uma sincro-

nia em todos os setores,  Agricultura, pesca, turismo, serviços,  para que haja trabalho e 

rendimentos que contribuam para que ninguém fique para trás, e os nossos jovens pos-

sam fazer o seu caminho na terra que os viu nascer. 

Por fim uma palavra de apreço às instituições da nossa freguesia extensivo também às 

comissões de festas e irmandades do Divino Espírito Santo, que continuam de uma forma 

marcante, a manter viva a nossa cultura e tradições, especialmente aqueles que com o 

seu voluntariado vão dando à freguesia  a dimensão que possuímos. 

Nesta quadra festiva quero desejar a todos os nossos fregueses um santo Natal repleto 

de saúde paz e amor, com as melhores realizações pessoais e profissionais. 
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Turismo 

A nossa  Freguesia tem uma apetência nata 

para o turismo, nesta vila dotada de belezas 

naturais e condições únicas, levando os lo-

cais a investirem cada vez mais neste setor, 

como se verifica na oferta do número de ca-

mas em unidades de turismo rural. Não es-

tando indiferente a este ramo, a Junta de 

Freguesia considera um importante meio de 

atividade económica para a localidade, uma 

vez que foi verificado no presente ano um 

aumento significativo de visitantes na época 

estival. 

Para fazer fase a este crescimento, a Autar-

quia tem primorado pelo arranjo e ajardina-

mento dos espaços públicos, uma limpeza 

constante da rede viária, colocação de mais 

floreiras e um arranjo cuidado da nossa zona 

balnear, pois é no nosso entender que é sem 

dúvida uma mais valia na área de animação 

turística da Ilha. 

O parque de campismo do Pinheiro  tem  sido 

alvo de constantes obras de melhoramento 

de modo a proporcionar aos locais e forastei-

ros  o conforto e condições que se exige a 

um espaço desta natureza. 

OBRAS REALIZADAS NO PARQUE DE 

CAMPISMO 

O Parque de Campismo do Pinheiro tem 

sido alvo, nos últimos três anos, de obras de 

remodelação, que têm sido faseadas, de 

modo a não interferir na sua utilização du-

rante a época alta, e também por restrições 

de ordem financeira, repartindo-se o investi-

mento pelos diversos orçamentos anuais. 

Este ano foi nossa prioridade terminar a ve-

dação do parque, reconstruindo os muros 

em pedra, a  colocação de candeeiros na 

zona de campismo,  melhoria do pavimento 

com a colocação de uma camada de terra 

vegetal e sementeira de  grama, como se 

poderá verificar nas fotos. 

Também foi construído um passeio em cal-

çada, entre a entrada do parque e a cozinha 

de apoio, e a colocação do antigo poço do 

velho matadouro. Sendo este um artefacto 

com mais de um século, foi transferido para 

o parque de modo a conservar a cantaria 

trabalhada e para apreciação de todos os 

seus visitantes. 

Neste ano verificamos um aumento no número de campistas, em relação aos anos anteriores, conseguin-

do um “feedback” bastante positivo dos seus utilizadores. 



FESTA DE NATAL 

Por deliberação deste órgão executivo e com 

o intuito de alegrar as crianças e adultos, 

nesta época natalícia, realizamos  uma tarde 

festiva  no dia 22 de Dezembro na Rua Fon-

tes Pereira de Melo, junto à zona de maior 

comércio , contando com: 

 Chegada do Pai Natal com guloseimas; 

 Passeios de charrete; 

 Pula-pula; 

 Distribuição de chocolate quente; 

 Participação da Filarmónica União Prai-

ense, com um desfile e um pequeno 
concerto; 

Pag 4  

Sardinhada no Parque de Campismo 

À semelhança de anos anteriores realizamos a tradicional fes-

ta do parque de campismo, com a presença de muitos praien-

ses e do Secretário Regional da Saúde. 

Foi servido uma sardinhada a todos os presentes, a animação 

musical ficou a cargo da Sociedade Filarmónica União Praien-

se e do Artista Fernando Costa e as crianças, para além do 

espaço verde para brincar, tiveram também o pula-pula. 

GRANDE REPARAÇÃO 

Efetuamos, logo no inicio do 

ano, uma grande reparação na 

nossa mini pá carregadora, uma 

ferramenta indispensável à exe-

cução dos trabalhos de limpeza 

da rede viária. Foi executada a 

pintura de toda a carroçaria, 

reparação de hidráulicos e a 

aquisição de um balde comple-

tamente novo. 

Aquisição de equipamento de segurança e Hi-

giene  no trabalho. 

Ao longo do corrente ano, e tendo como principal preo-

cupação a segurança e bem-estar dos funcionários, foi 

adquirido pela Junta de Freguesia  diversos equipa-

mentos de segurança e higiene no trabalho , uma vez 

que a quantidade de ocupados pelos programas, au-

mentou  significativamente.  

Também a nível de ferramentas e utensílios foi feito um 

grande esforço na aquisição das mesmas, pois torna-se 

fundamental dar  condições de trabalho aos nossos 

colaboradores pelo desempenho eficaz das suas fun-

ções. 
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Dia Mundial do Mar assinalado no Ilhéu 

da Praia, na Graciosa 

 

O Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 

destacou a “grande importância” do Ilhéu da Praia na 

Graciosa, frisando que se trata do “mais emblemático 

santuário para aves marinhas dos Açores”, além de 

ser "a maior colónia da única ave marinha endémica 

da Região, o Paínho de Monteiro”. 

Fausto Brito e Abreu, que visitou o ilhéu numa ini-

ciativa para assinalar o Dia Mundial do Mar, salien-

tou que “a Região tem sido pioneira na classifica-

ção de áreas marinhas protegidas, criando um dos 

primeiros parques marinhos oceânicos do mundo. 

Restauro de chafarizes e bebedouros  

Os antigos chafarizes e bebedouros marcam di-

versas épocas da nossa freguesia. Alguns são 

centenários, verdadeiras obras de arte  em can-

taria , outros mais recentes, refletindo, todavia, 

as vivências  rurais que de uma forma ou de ou-

tra refletem os costumes e tradições da nossa 

gente. 

Conservação 

da Muralha 

A Muralha da Rua 

Fontes Pereira de 

Melo, “Rua do Mar”, 

com uma presença 

marcante na malha 

urbana da nossa Vila 

da Praia é um monu-

mento que ao longo 

do tempo tem tido 

importância ora na 

defesa ora como pro-

teção às intempéries. 

Se, por um lado é 

necessário manter o 

seu bom aspeto, por 

outro  é importante  a 

robustez e consolida-

ção desta estrutura. 

No presente ano efe-

tuamos  obras de 

caiação e reparação  

de algumas fissuras. 
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LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE LINHAS DE 

ÁGUA 

No corrente ano apresentamos candidatura ao programa “A 

minha Ribeira”, promovido pela Secretaria Regional do Ambien-

te, de modo a obtermos algum financiamento para a limpeza de 

algumas das linhas de água da freguesia,  a Grota da Ventosa 

e Grota do Moio. 

Na Grota da Ventosa procedemos ao corte do denso canavial, 

silvados e árvores de médio porte que se encontravam a obs-

truir a correta passagem da água, também foi removido alguns 

resíduos que as pessoas teimam em abandonar, nomeadamen-

te restos de utensílios agrícolas pneus etc. Com esta interven-

ção irá melhorar significativamente  os escorrimentos de água 

na Ventosa. 

Conservação do património imóvel 

A Conservação do património edificado da Junta  tem sido 

uma preocupação constante deste executivo, a conservação 

feita atempadamente pode trazer ganhos e poupança no futu-

ro. 

No primeiro ano foi nossa prioridade a  construção do arma-

zém da Travessa do  Poço de modo a  possibilitar o perfeito 

acondicionamento das nossas ferramentas e utensílios de 

modo a proporcionar condições de trabalhos aos nossos cola-

boradores. 

No segundo ano de mandato efetuamos obras de reparação 

da cobertura do edifício sede, colocando subtelha e substituin-

do alguma telha, regional,  de modo a barrar as infiltrações 

que nos causavam diversos problemas. 

No correte ano a nossa intervenção  foi direcionada para a 

recuperação das habitações sociais , efetuando obras de  re-

vestimento de paredes, colocação de  pavimentos em cerâmi-

ca, e tetos guarda pó em PVC, bem como pinturas, retelhos e 

outras pequenas reparações imprescindíveis  a uma boa utili-

zação dos imóveis 

Colocação de abrigo de passageiros na La-

goa 

Já há algum tempo que os pais dos alunos daquela localidade  

reivindicavam a construção de um abrigo de passageiros, de 

modo a  dar melhores condições aos alunos que se deslocam 

no transporte escolar para a EB da Praia. 

Este executivo solicitou ao Município a cedência da parcela de 

terreno, e executou as obras  de construção do pavimento e 

fundações , e contou com a disponibilidade da Secretaria  Re-

gional dos Transportes e Turismo que prontamente  nos cedeu 

o referido abrigo. 

Desde já  os nossos agradecimentos pela colaboração presta-

da por estas entidades na resolução deste problema. 



 

 

Apoios:  
Apoio na aquisição de flores para a imagem peregrina  de 
Fátima………………………………………………………...50.00€ 
Apoio à realização da Festa do Padroeiro S. Mateus…1000.00€ 
Apoio à realização da Festa de Nossa Senhora do Livramento 
e Santa Quitéria ………………………………………….   600.00€ 
Apoio às Festa de Nossa Senhora da Guia  ………….   250.00€ 
Apoio Associação Cinegeticófilos ……………………… 50.00€ 
Apoio à realização da Festa de Sant'Ana ……………….100.00€ 
Grupo Desportivo M. Praiense…………………………..  800.00€ 
Moto Clube da Ilha Graciosa……………………………… 50.00€ 
Apoio do Bodo da Fonte do Mato ………………………...70.00€ 
Apoio do Bodo das Pedras Brancas……………………..70.00€ 
Apoio do Bodo da Fonte do Mato ………………..……….70.00€ 
Apoio para prendas de Natal para a EB da Praia ……..  210.00€ 
Bodo da Srª da Guia  apoio com um queijo tipo Ilha 
Bodo da Srª dos Remédios apoio com um queijo tipo Ilha 
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. 
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ZONA BALNEAR 

 

A zona balnear da Praia da Graciosa localizada a sueste da ilha Graciosa caracteriza-se por uma extensão de areias finas de cor cinza claro tingi-
das por cedimentos brancos de coral e rosa proveniente de casca de marisco dando-lhe uma tonalidade sui generis, tendo aumentado significativa-
mente ladeada a oeste por uma muralha histórica com portão em arco e a norte por um pequeno cais construído em cantaria de basalto, um verda-
deiro monumento da construção marítima. 

A Praia é de fácil acessibilidade para crianças e idosos, ou mesmo para pessoas com mobilidade condicionada, tendo sido instalado corrimões 
junto ao cais para uma melhor acessibilidade à água, possui instalações sanitárias, balneários e um pequeno bar de apoio aos banhistas. 

As suas águas límpidas e tépidas proporcionam momentos de verdadeiro lazer durante a época estival, envolta numa paisagem idílica onde se 
observa na linha do horizonte a bonita ilha Terceira, e o magnifico Ilhéu da Praia, Zona de Proteção Especial – Rede Natura 2000, e “Important Bird 
Area”. É frequente no início da manhã ou ao fim da tarde observar os voos elegantes dos garajaus rosados e outras aves em busca de alimento 
junto à praia, sendo um importante local para a atividade de “Bird watching”. 

A praia é um complemento de extrema importância para o turismo da Ilha Graciosa, depois de um passeio pelos trilhos e veredas, é relaxante um 
banho de mar, ou simplesmente ficar na areia ao fim da tarde a ouvir o som tranquilizante das ondas.  

LIMPEZA DA ORLA COSTEIRA 

Por diversas vezes a Junta e os seus colaboradores efectuaram 
limpezas na orla costeira de onde se retirou quantidades de detritos 
consideráveis. 

sessão solene comemorativa dos 470 

anos da Vila da Praia  

Como  habitual comemoramos a passagem dos 470 de 

elevação da freguesia a  Vila da Praia, nas comemora-

ções contamos com a presença da Srª Secretária da Soli-

dariedade Social, em representação de sua Exª o Presi-

dente do Governo Regional dos Açores, o Senhor presi-

dente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, 

presidente da Assembleia de Freguesia, todo o órgão 

executivo e alguns convidados. 

No corrente ano foi dado total destaque às nossas colecti-

vidades , salientando a importância que estas instituições 

tem tido no desenvolvimento cultural, desportivo e recrea-

tivo, desta Freguesia 



 

 

FESTA DE NATAL — 2014 

 

  14h00  —  Pula—pula 

 

  15h00—Chegada do Pai Natal com Guloseimas e  

                                                chocolate quente 

 

  16h00— Passeios de charrete com o Pai Natal 

 

Nesta quadra natalícia, que  

celebra a vinda de Jesus Cristo 

Salvador à Terra, trazer paz, 

amor e fraternidade aos  Ho-

mens, de boa vontade a Junta de Fregue-

sia de São Mateus deseja que cada fa-

mília comemore um Natal feliz com paz, 

saúde, amor e compreensão, e que o novo 

Ano que se aproxima, traga todas as re-

alizações pessoais e profissionais à Nossa 

Comunidade. 

 

 

Telefones uteis 

 

Ambulancia/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 

Policia Marítima:  

912 344 866 

Boas Festas 


