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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 da nossa Freguesia de São Mateus ao findar 
este ano de 2015 eis-nos com a publicação do boletim nº2, este é o 
meio que encontramos para chegar a todos com maior eficácia, e de 
certa forma informar os nossos fregueses dos trabalhos e ações por 
nós desenvolvidos durante o corrente ano. 

 Mais um ano volvido prosseguimos com determinação, com o 
intuito de completar as propostas eleitorais para este quadriénio, 
que se iniciou em Novembro de 2013 bem como apresentar propos-
tas e soluções às entidades competentes que gerem equipamentos 
e espaços circunscritos à nossa área territorial. 

 A nossa Freguesia é por natureza agradável repleta de belezas naturais, com condi-
ções ótimas para um desenvolvimento turístico sustentado, como se pode verificar pelo 
ligeiro aumento turístico nas casas de turismo rural e infraestruturas similares, é nosso 
propósito proporcionar uma freguesia aprazível quer para os residentes quer para quem 
nos visita, pois sabemos que dai poderá surgir benefícios para a nossa pequena econo-
mia, uma das nossas preocupações nesta área é ter a nossa zona balnear  limpa e dota-
da de condições que possa atrair locais e forasteiros,  os próximos passos a dar é a aqui-
sição de uma bomba para a dragagem de areias caso seja necessário, compromisso este 
assumido pela Secretaria Regional da Ciência e tecnologia, Junto da Secretaria Regional 
dos Transportes e Turismo também foi solicitado a colaboração para a aquisição de má-
quina para a limpeza do areal. Embora já se tenha desenvolvido algum trabalho, existe 
entre nós consciência de que o caminho a percorrer para ter a casa arrumada é longo, já 
fizemos esforços junto das entidades competentes para a execução de obras e melhora-
mentos fundamentais para a Freguesia e que gostaríamos de ver realizadas em breve. 

 Durante o corrente ano e de acordo com as nossas dotações financeiras fomos tor-
nando realidade algumas obras e melhoramentos no património desta autarquia e inter-
venções nos espaços públicos, são pequenas intervenções mas que se ninguém as fizer 
ficaram sempre em falta , todo o nosso interesse é  melhorar as condições da freguesia 
dentro das competências previstas na Lei  que regula as autarquias locais. 

 Em termos financeiros  e apesar do nosso orçamento  não ser  de grande montante, 
devido às condicionantes previstas na Lei tentamos gerir com o máximo de rigor e trans-
parência , conseguindo efetuar todos os pagamentos  dentro dos prazos mínimos , fazen-
do de tudo para termos uma tesouraria saudável.  

 Não findo esta intervenção sem deixar uma palavra de apreço e incentivo às nossas 
associações, coletividades e comissões que são em grande número  para uma freguesia 
com a nossa dimensão, é caso para dizer “nunca  poucos fizeram tanto”. Neste ano de  
2015  assistimos  ao reinicio do Grupo folclórico da Casa do Povo da Praia , ao reinicio 
dos escalões de formação de futebol no Grupo Desportivo Mocidade Praiense, à reaber-
tura das aulas na Academia Musical da Ilha Graciosa, desde já quero desejar  os maiores 
sucessos a todas as associações e comissões da freguesia. 

 Aos membros da Assembleia de Freguesia e colaboradores desta Autarquia, que de 
forma interessada tem colaborado  na execução dos nossos projetos  com entusiasmo e  
determinação o nosso muito obrigado pois sem essa colaboração e interesse, não seria 
possível o bom desempenho desta Autarquia. 

 È nosso dever ao assumir os cargos para os quais fomos eleitos lutar pelo bem estar 
das populações, gerir  com rigor  os  recursos de todos nós,  esse é o caminho que va-
mos continuar a seguir,  com imaginação e empenho, para  atingir os objetivos a que nos 
propusemos. 

 Nesta quadra festiva que se aproxima desejo-vos um santo natal repleto de saúde, 
paz e amor , com as melhores realizações pessoais e profissionais . 
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Atendimento ao 

público  

Presidente 

913439312 

Secretário 

917862429 

 

Tesoureira 

913439283 

 

Junta de Freguesia 

295 712 279 

Email 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

freguesiasmateus@gmail.com 
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A junta de freguesia  organizou um desfile de Natal com  passeios de charrete pula pula  com o pai natal 

a distribuir guloseimas ás crianças por fim foi servido chocolate quente. 

As artes tradicionais tais como  a costu-
ra, bordados fazem parte do nosso patri-
mónio cultural e são sem duvida de uma 
riqueza incontornável . A Junta de Fre-
guesia realizou uma exposição pela oca-
sião das festas de São Mateus com os 
trabalhos executados pelas participantes 
no curso de bordados tradicionais. 

No âmbito do programa eco freguesias 

2014 a nossa  Freguesia foi galardoada 

com o galardão de Excelência , entregue 

por sua Exª o Secretario Regional da 

agricultura e ambiente, na Cidade da 

Ribeira Grande 

A limpeza dos arruamentos da Vila da Praia  é  feita diariamente, nomeadamente  na Rua Fontes Pereira 
de Melo (Rua do Mar), Rochela e largo Senador Vicente Ramos, efetuando-se também limpezas fre-
quentes nas canadas e outras artérias que fazem parte do protocolo estabelecido entre a Câmara Muni-
cipal e a Freguesia de São Mateus. 
 As Canadas e caminhos vicinais também tem sido uma constante preocupação desta Junta, pois 
reconhecemos a importância destas vias no desenvolvimento  agrícola da Freguesia,  por vezes as inter-
venções não são executadas com a frequência necessária , mas a elevada extensão de    acessos a 
terrenos e pastagens aliada a alguma falta de meios, torna difícil chegar a todos e ao mesmo tempo , no 
entanto, quando  nos é transmitida alguma necessidade de intervenção  fazemos o possível para  colma-
tar  as situações mais urgentes. 

Rede viária 

Eco Freguesias 

Curso de bordados 



 

CTT 

No atual posto dos 

CTT em funciona-

mento na secretaria 

da Junta, as pessoas 

podem usufruir de 

todos os serviços 

das lojas dos CTT, à 

exceção das aplica-

ções financeiras. 

O posto dos CTT 

funciona das 9h00 

às 13h00 e das 

14h00 às 17h00. 
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Equipamentos agrícolas 

Os parques de retém animal , são de extrema 
importância para o  desenvolvimento agrícola 
bem como as suas condições de utilização. 

O parque de retém do barreiro, situado no so-
pé da vertente norte da caldeira  era de difícil 
operacionalidade pois as aguas que escorrem 
pela encosta dificultavam a operacionalidade 
deste equipamento, a solução encontrada por 
esta autarquia foi pavimentar o espaço  de 
modo a melhorar as condições de trabalho, no 
que se refere ao parque da portela foi necessá-
rio proceder ao aumento dos muros de veda-
ção. 

O caminho Barreiro/Vales numa extensão 
aproximada de 2 km, é uma via com grande 
importância para os agricultores locais. Nesta 
intervenção efetuamos melhorias no pavimento  
com a colocação de bagacina. 

Ainda referente a este acesso  foi enviado um memorando ao Secretario Regional da Agri-
cultura e Ambiente, no sentido de se efetuar uma intervenção mais profunda e de carácter 
duradouro que melhor beneficie aquela zona agrícola. 

Espaços Verdes 

Os jardins e espaços verdes são  

sem duvida  uma  forma de tornar a 

nossa freguesia mais agradável  

trazendo um colorido  

saudável, aos poucos 

vamos criando novos re-

cantos  e aumentando os 

já existentes, tentando ter 

uma manutenção adequa-

da e atempada para conti-

nuar-mos a ter uma fre-

guesia aprazível para   

bem de todos nós.  

 

 

ATESTADOS EMITIDOS  

PELA JUNTA 

Residência 
Vida  
Situação económica dos 
cidadãos,  
Termos de identidade   
Justificação administrativa 
Licenciamento canídeos  
Licenciamento de gatídeos 

Por uma Freguesia Mais Florida 
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ZONA BALNEAR 

(PRAIA) 

A  nossa Praia de areias finas e de 

cores claras foi logo desde cedo uma 

preocupação constante  desta Junta 

pois é o nosso ex-libris , no que res-

peita à sua limpeza  embelezamento 

e aquisição de equipamentos, tais como espreguiçadeiras, Guarda sois etç. 

A Praia  única na Ilha é uma mais valia para o turismo bem como para  os resi-

dentes,  logo cedo se iniciou a remoção de sargaços  ali depositados pelo mar 

em grandes quantidades, para que  no mês de maio o mar pudesse ali depositar 

a tão desejada areia, livre de detritos, o que realmente aconteceu e em quantida-

des consideráveis. 

Tendo em conta  uma melhor promoção da nossa zona balnear  e consequente-

mente, decidi-o esta autarquia proceder ao fabrico e aquisição de diversos equi-

pamentos  de modo a diversificar a oferta aos banhistas tais como a colocação 

de rede de Voleibol, a aquisição de plataforma flutuante  para ancoragem na 

baia, a aquisição de espreguiçadeiras ,  guarda sóis de praia  em feno da rocha, 

fabricados pelos nossos trabalhadores , e ainda algumas flores na zona da es-

planada o que proporcionou   agradáveis momentos aos utentes daquele espa-

ço. 

Esta Autarquia entende que a nossa freguesia tem inúmeras potencialidades 

turísticas, notando-se já alguma oferta considerável em infra estruturas hoteleiras 

(turismo Rural), e com tendência  a crescer, perante os investimentos privados  

cabe-nos a nós  fazer melhorias nos  espaços públicos de animação turística, e 

solicitar junto das entidades competentes, para que  a evolução seja sustentada e 

homogenia, embora não tão rápida como desejaríamos, mas de nada nos serve 

lamentar o que é necessário é arregaçar as mangas e trabalhar em conjunto 

para o tão desejado desenvolvimento turístico. 

Um fato importante  foi o esforço feito pelo Município de Santa Cruz da Graciosa, 

para  a realização de  curso de formação de nadadores salvadores na Ilha  , o 

que possibilitou hastear a bandeira azul  . 

Num futuro próximo é sem duvida imprescindível a aquisição de uma máquina adequada para a  separação e limpeza das pequenas partículas 

de sargaços  e algumas pontas de cigarro que ainda vão aparecendo  misturadas com a areia , para melhorar-mos a qualidade,  já solicitamos à 

Secretaria dos Transportes e turismo um acordo de colaboração para fazer face  à aquisição do referido equipamento. 

Sessão solene comemorativa da passagem 

dos 469 anos de elevação do lugar da Praia a 

Vila da Praia. 

No dia  1 de Abril de 2015  Realizou-se no edifício sede da Junta de Fre-

guesia  uma sessão solene com a presença do  Sr Presidente da Câmara  

Municipal, a Drª Teresa Reis em representação de sua Exª o Presidente 

do Governo Regional dos açores, a Srª Presidente da Assembleia de Fre-

guesia , tendo sido os oradores convidados o Sr Leopoldo Moniz e o Dr. 

Fábio Mendes, que por motivos da sua vida profissional não foi possível 

estar presente no evento, no entanto deixou  um  texto com um conteúdo 

alusivo à comemoração, que foi lido pela Tesoureira Luci Silva. 

O Sr Leopoldo Moniz , possuidor de cópia da carta Régia arquivada na 

torre do tombo, que dá o titulo de vila  ao lugar de Praia , ofereceu um exemplar devidamente emoldurada que está patente no Salão nobre da 

Junta de Freguesia. 

Em nosso entender  esta data  é marcante para a nossa freguesia pois demonstra o reconhecimento do Rei D. João  III pela importância politica 

económica e social desta Vila da Praia.  
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Comemorações dia da mulher 
No ambito das comemorações do dia da mulher 8 de março  A junta em colaboração com a Delegação dos desportos da Ilha 

Graciosa, promoveu uma caminhada mistério, no dia 7,  e no dia 8 promoveu uma chá   acompanhado com música tradicional no 

Parque de Campismo do Pinheiro. 

Obras em destaque 2015 
Já à 

muito 

que o 

edifício 

sede  

desta 

autar-

quia  

sofria 

de 

infiltrações ao nível da cobertura, estando também a ne-

cessitar de  um restauro nas portas, janelas e pinturas ex-

teriores , após à candidatura aos apoios da administração 

pública procedeu-

se à celebração 

de um acordo de 

cooperação com a 

DROAP  tendo 

esta autarquia 

beneficiado de um 

apoio financeiro 

para a realização 

das obras de colo-

cação de subte-

lha, substituição 

parcial da telha, impermeabilização de cumes e beirados  e 

pinturas exteriores do edifício. 

 No  arruamen-
to de acesso ao 
cemitério e com o 
apoio da Câmara 
Municipal foi de-
molido os passei-
os em cimento 
sobreelevados 
pelas raízes das 
árvores e  substi-
tuído o pavimen-
to. 

 No caminho 
do Beco executa-
mos  a regulariza-
ção do pavimento 
em betão,  melho-
rando os acessos 
aos cidadãos ali 
residentes. 
 Colocação de 
algumas sargetas 
na Rua Fontes 
Pereira de Melo. 

 Reparação dos muros  em alvenaria de pedra do parque de 
campismo, bem como pintura de portas e janelas. 

.Pintura dos parques de estacionamento na Rua Fontes Pereira de 
Melo, Largo da Guia e Rua dos moinhos de Vento. 
 

 

Património 

Edificado 

da Fregue-

sia 
O Chafariz do Lar-

go Padre Dr. Manuel Rocha é um monumento histórico e 

emblemático da Freguesia, devido ao seu estado de degra-

dação , procedeu-se à limpeza e pintura. 



 

Apoios:  

Escola Básica do 1º ciclo -                             150 .00€ 

Romaria da Graciosa -                               50 .00€ 

Festas de São Mateus -limpeza e decoração das ruas                    1000.00 €,   

Irmandade dos Remédios - ajuda com mão de obra na pintura do Império (5 dias) e oferta de um queijo para o Bodo 

Nossa Senhora da Guia  — pintura do império e  ermida (10 dias), limpeza de ruas 

Irmandade da Fonte do Mato – em espécie                      69.96€  

Irmandade das Pedras Brancas - Pintura de mastros (5 dias) de trabalho 

Festa de Nossa Sra. do Livramento–  limpeza e decoração das ruas                  400 .00€  

Apoio a viagem do grupo de teatro “A Semente” -                      50.00 € 

 Festa da Sra. Sant’Ana -decoração das ruas e pintura de muros e parte da ermida. 

Casa do Povo da Praia -Apoio com mão de obra na pintura da Fachada. 

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. 

Apoio a Homenagem  ao Luís Henrique Silva e Fernando Rico                   50.00€ 
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A semelhança dos anos anteriores  realizamos a tradicional 

festa do parque de campismo,  abrilhantada pela Socieda-

de Filarmónica União Praiense  onde foi servido  as iguari-

as do costume, acompanhadas por pão quente cozido no 

forno da cozinha do parque de campismo . 

Lusofonia 
Um momento marcante neste ano de 

2015  foi a Visita dos congressistas do 

24º Congresso da Lusofonia,  desta-

cando-se o Bispo D. Ximenes Belo ao 

qual a  Junta em representação da 

nossa freguesia ofereceu um ramo de 

flores branco ao prémio Nobel da Paz , 

e logo após um momento cultural , 

esta Autarquia proporcionou aos con-

gressistas  um  momento  para sabo-

rear os nossos produtos locais com 

destaque para a muito apreciada an-

gelica e  os nossos doces tradicionais. 

 

Festa do Parque de Campismo 

Obras de conservação cemitério Paro-

quial 

Como habitual ao aproxi-

mar-se o dia  de finados  

foram executados traba-

lhos de pintura e  arranjo 

de muros e passeios. 

Ao longo do ano  e de 

forma periódica temos 

executado limpezas siste-

máticas de ervas dani-

nhas . 

Poda de arvores  
Foi efetuada a poda de Salgueiros, no passeio marítimo 

Manuel Barcelos Bettencourt, pois  o seu crescimento , 

descontrolado impossibilitava  desfrutar da bela vista maríti-

ma sobre o Ilhéu. 



 

 

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 

Que neste Natal o amor e a esperança aqueçam os vossos corações 

e que o novo ano traga grandes realizações e muita felicidade! 

Que não falte a boa comida e os ricos presentes, mas que princi-

palmente haja saúde, alegria e bons sentimentos para comparti-

lhar. Que cada um   possa celebrar estas festas junto da família 

ou daqueles a quem mais ama. Feliz Natal e um próspero Ano 

Novo !  

FESTA DE NATAL 

20 de  Dezembro 2015 

  14h00  —  Pula—pula 

  15h00 — Desfile da Filarmónica União 

                  Praiense 

  15h30—Chegada   do Pai Natal com Guloseimas 

  16h00— Passeios de charrete com o  Pai –Natal 

       

Chocolate quente 


