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Mensagem do Presidente
Caros Concidadãos
É com enorme prazer e respeito que me dirijo a todos vós, através deste Boletim
Informativo.

Situação Financeira

Vamos a meio deste mandato de quatro anos e devo dizer que as dificuldades mantêmse e que a luta por uma freguesia melhor é constante. O ano de 2019 foi particularmente
difícil, pois vimos a nossa freguesia ser assolada por duas tempestades, que causaram
danos materiais bastante avultados. Não podemos esquecer de forma alguma as
pessoas desta freguesia que perderam os seus bens, a quem deixamos uma palavra
de carinho e conforto, esperando um futuro melhor e para que tudo se resolva o mais
rapidamente possível.

A 31 de dezembro de
2019

No mês de fevereiro a tempestade Kyllian provocou danos na nossa zona balnear,
destruindo parcialmente as estruturas de apoio. Foi uma prioridade arranjar estas
estruturas a tempo do verão. Penso que conseguimos com sucesso, pois este ano a
nossa zona balnear brilhou pelo arranjo e pela limpeza. Infelizmente, o furacão
Lourenzo destruiu novamente esta zona, com danos ainda maiores dos que os
causados em fevereiro. Tenho pena de ver que em breves instantes o trabalho e a
dedicação de meses, bem como todo o investimento financeiro efetuado nesta área
ficou completamente devastado. Sabemos que será muito difícil o seu arranjo para 2020
devido à dimensão dos estragos, mas vamos tentar que tudo se normalize a tempo de
disfrutarmos da época balnear num espaço agradável que é nosso.
A par desta situação, tenho que dizer que muito me custa ver o estado lastimável em
que se encontram as bermas dos nossos caminhos camarários, pois embora este ano
exista um acordo de colaboração assinado entre a Câmara Municipal e a Junta de
Freguesia com o valor de 23.159€ para este ano, tenho que esclarecer que até à data
apenas recebemos nesta junta o montante de 5.000€ e que não foram suficientes para
realizar todas as necessidades de manutenção dos caminhos, uma vez que foi
prioridade embagaçar os caminhos de bagacina, que estavam em estado de
degradação avançada. Mais uma vez este ano foram efetuadas diversas diligências
junto da Câmara Municipal no sentido de disponibilizarem mão de obra para a Freguesia
de São Mateus, o que, com muita pena minha, não obteve sucesso, pois este ano a
Freguesia não beneficiou de dois funcionários duas vezes por mês, como no ano
passado, porque nos foi informado em janeiro que não seria possível disponibilizar
esses dois funcionários. Mesmo assim, reforçámos com vários ofícios enviados durante
o ano a solicitar que disponibilizassem mão de obra para a Freguesia, bem como
intervenções na Assembleia de Câmara. Como todos podem constatar, não se vê
ninguém a trabalhar nos caminhos de São Mateus. Dinheiro não vem e mão de obra é
negada com respostas vagas e imprecisas, enquanto as ervas crescem
desalmadamente nas bermas dos nossos caminhos. Mais uma vez fomos
desrespeitados e abandonados!

A receber
Município da Madalena:
18159€

Dívida total
4807.24€

Cheques em trânsito
606,80€

Saldo após débito dos
cheques:
455.06€

Mesmo assim, não posso desistir, pois sei que depositaram em mim a vossa confiança,
e tudo farei para defender em primeiro lugar a minha freguesia.
Este ano tenho enorme orgulho nas obras de retificação e pintura do muro envolvente
do nosso cemitério, o que só foi possível graças à colaboração de uma entidade pública,
e pretendo continuar em 2020 com os melhoramentos neste espaço.
Desejo a todos um bom ano de 2020 cheio de saúde e prosperidade.

O Presidente da Junta de Freguesia de São Mateus

Para uma informação mais detalhada, consulte o nosso site em: www.jfsmateus.com
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Principais Atividades desenvolvidas em 2019:
Colaboração/Apoio a associações e outras entidades:
•

Apoio logístico à Corrida dos Reis; à Cantata de Natal do Coro das Lajes do Pico; ao Clube Boavista de São Mateus com a
lavagem dos equipamentos;

•

Trabalho de parceria com a EBS da Madalena no âmbito da Formação Prática em Contexto de Trabalho em regime de
estágio de dois formandos do Curso de Proteção Civil;

•

Apoios à EB1 de São Mateus/ São Caetano nomeadamente às atividades: “Regresso ao Passado”, “Caminhada pela
Família”, “Dia de Aulas ao Ar Livre”; monda manual no campo de jogos; distribuição de Pão por Deus e de prendas de Natal
às crianças;

•

Apoio à solenidade do Corpo de Deus; à Festa do Bom Jesus e à Festa do Padroeiro;

•

Apoio – XI Regata de Botes Baleeiros “Terra do Bom Jesus Milagroso”, aos Veteranos do Clube Boavista de São Mateus e
à Liga dos Combatentes;

•

Colaboração com a Casa do Povo de São Mateus para a abertura de um caminho de acesso à cozinha;

•

Apoio à Marcha Oficial da Freguesia de 2019 com fotocópias e apoio logístico na realização da Noite de Natal;

•

Apoio às famílias da freguesia com o transporte escolar dos alunos do primeiro ciclo desta freguesia não abrangidos pelo
Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Secundários.
Reparações, Manutenção e Trabalhos diversos:

•

Limpeza e manutenção da Casa Mortuária e dos sanitários públicos da freguesia com arranjos diversificados nomeadamente
nos sanitários do Porto de São Mateus, danificados pelo Furacão Lourenzo; limpeza dos Largos do Areeiro, da Pontinha,
do Paço, do largo junto ao Santuário; Largo da Festa de Santo António, de São Martinho e do Porto de São Mateus;

•

Realização de ações de Conservação e Restauro dos Botes Baleeiros “Maria Pequena” e “Pontinha” e de limpeza e
organização da Casa dos Botes;

•

Limpeza e monda química do cemitério e acessos; retificação do muro envolvente ao cemitério e pintura do muro frontal;

•

Colocação de “poitas” no Porto de São Mateus para apoio de embarcações; arranjos das estruturas de apoio à zona balnear
danificados pela intempérie Kyllian, e manutenção do espaço com a colocação de cal;

•
•

Limpeza e remoção de árvores e de detritos de diversas vias municipais devido a condições atmosféricas;
Poda dos salgueiros; limpeza das ribeiras e arranjo no muro de vedação da ponte da Ribeira da Calheta; monda química e
mecânica no parque Joaquim Vieira da Rosa, no Parque de Estacionamento ao lado da cozinha do Espírito Santo e no
Parque Infantil; limpeza de sarjetas e sumidouros e monda química de algumas bermas de caminhos municipais; retificação
de caminhos municipais de terra batida com a colocação de bagacina.
Ações de sensibilização ambiental:
Junto das crianças da EB1 de São Mateus/São Caetano sob o tema Preservação da Floresta e Celebração do dia a água;
elaboração de panfletos, de cartazes de sensibilização ambiental e informativos multilingues para colocar na zona balnear
e elaboração de informações variadas divulgadas na página de Facebook da Freguesia.
Elaboração de requerimentos diversificados, com a realização de diligências:
Junto da Câmara Municipal da Madalena para apoio na recuperação da zona de apoio à piscina; ordenação do trânsito ao
Passo; requalificação da paragem de autocarro no Passo; para realização de obras nos sanitários da EB1 de São
Mateus/São Caetano; para a asfaltagem da Rua das Canadinhas, da Canada do Garcia e das bermas dos caminhos
camarários e para afetação de mão-de-obra pessoal. Junto da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas para
o arranjo do mau pavimento junto ao Santuário, arranjo da fonte de água junto à igreja e para apoio na desobstrução da
ponte da Ribeira da Grota, junto à Estrada Regional e para apoio na cedência de serviços com a retroescavadora. Junto ao
Serviço Florestal do Pico para empréstimo da niveladora. Junto da Direção Regional dos Assuntos do Mar a solicitar
enrocamento para a proteção da zona costeira junto ao Porto Novo. Junto da Direção Regional do Ambiente para verificação
das ribeiras existentes na freguesia após a passagem da tempestade Kyllian em fevereiro.
Para uma informação mais detalhada, consulte o nosso site em: www.jfsmateus.com
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