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Única açoriana em prova é natural de São Mateus

Esclarecimentos e prestação de serviços

Telma Melo sagra-se campeã
nacional em jetski Senhoras
Telma Melo, natural
de São Mateus, sagrouse campeã nacional 2013
da classe Ski Senhoras no
Grande Prémio de São
Martinho do Porto, realizado nos passados dias
19 e 20 de outubro.
A prova do Campeonato Nacional de Jetski/
motas d'água contou
com três participantes
naquela categoria, onde
Telma afirma ter sido um
dos desafios mais difíceis
do seu percurso na modalidade que começou
há cerca de três anos.
A jovem de 17 anos de
idade foi a única açoriana a participar na prova

Loja Móvel da EDA chega
a São Mateus a 3 de Junho

Foto e Texto: Diário Insular
TELMA MELO sagrou-se campeã nacional na modalidade.

realizada na Baía de São
Martinho do Porto depois de ter sido convidada pela Federação Portuguesa de Motonáutica,
onde afirma ter-se sentido "privilegiada e muito
bem recebida pela orga-

nização e restantes clubes participantes".
Recorde-se que a Região e, concretamente o
mar de São Mateus, têm
magníficas condições naturais para a prática da
modalidade.

Ao superar na final a Casa do Povo dos Altares…

CPT São Mateus
vence Taça do INATEL
O Centro Popular de
Trabalhadores de São
Mateus da Calheta CPT
(São Mateus) venceu a
primeira edição da Taça
Agência Fundação INA
TEL, em futebol de 11,
após pontapés da marca
de grande penalidade (54), a Casa do Povo dos

Altares (1-1 no final do
tempo regulamentar).
Marcou primeiro a CP
Altares, contudo, o CPT
São Mateus, ainda antes
do intervalo, restabeleceu o empate, alcançando-se o resultado 5-4 já
na marcação de penalties.

Distribuição Gratuita
Janeiro a Maio de 2014

Foram distribuídos os
seguintes prémios: campeão de Agência e 1º
classificado da Taça
Agência – CPT São Mateus; vice-campeão da
Taça Agência, Taça Disciplina e 2º classificado da
Taça – CP Altares.
DIÁRIO INSULAR

A EDA – Electricidade
dos Açores, lançou em
maio um novo serviço de
proximidade ao cidadão:
uma viatura elétrica que
percorre as freguesias da
Ilha Terceira.
Por São Mateus, a viatura passará nos dias 3
de Junho, 1 de Julho, 1
de Agosto, 1 de Setembro, 3 de Outubro, 3 de
Novembro e 1 de Dezembro, entre as 13h30
e as 15h30.
Junto da Viatura, que
se colocará perto da Junta de Freguesia, os cida-

dãos poderão: fazer cobranças, planos de pagamento, novas contratações e adesões (à fatura eletrónica, à EDA Online e a tarifas eficientes),
atualizar dados de clientes, registar emails, efetuar reclamações, obter
informações gerais, comprar LFC (Lâmpadas Economizadoras), comprar
LED’s, recolher Leituras
Extraordinárias ou obter
explicações sobre a recolha de leituras em contadores estáticos (digitais).

Aberta a toda a população

Veteranos promovem
caminhada às sextas
Os Veteranos de São
Mateus estão a promover uma caminhada, às
sextas-feiras, aberta à
comunidade em geral. A
participação é gratuita e
livre, não tendo limites
de idade ou género.
De acordo com a
direção dos Veteranos,
esta iniciativa tem como
principais objetivos promover estilos de vida
mais saudáveis entre a
população da freguesia

e, em simultâneo, trazer
maior visibilidade à equipa, que pretende abrirse de forma mais ampla
à comunidade.
A concentração dá-se
todas as sextas-feiras,
pelas 20 horas (à mesma
hora que o treino), no
Campo de Jogos de São
Mateus, sendo o percurso definido pelos próprios participantes, no
momento de saída da caminhada.
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Para receber Bailinhos e Danças de Carnaval

Pranchas e escorregas na zona balnear

Casa do Povo recebe
ação de beneficiação
A Casa do Povo de
São Mateus da Calheta
foi alvo de um profundo
esforço de beneficiação,
a propósito da receção
dos Bailinhos e Danças
do Carnaval de 2014.
Os esforços centraram-se na melhoria do
atual espaço, tendo em
conta, especialmente, o
bem estar dos utilizadores e visitantes.
Um dos principais
problemas do edifício, a
falta de estacionamento,
foi colmatado com a
construção, a alguns metros, de um parque de
estacionamento dedicado e com capacidade para algumas dezenas de
viaturas.

Negrito com novos equipamentos
até ao final do verão de 2014

CASA DO POVO acolheu cerca de meia centena de Bailinhos.

Além disso, foi adquirido novo mobiliário,
nomeadamente, centenas de cadeiras para a
plateia, e reconstruída a
cozinha mais pequena,
para o serviço dos utilizadores da Casa do
Povo.
Como resultado dos

A zona balnear do
Negrito vai receber uma
revitalização ao nível dos
seus equipamentos até
ao final do verão de
2014.
A iniciativa é da
responsabilidade da Junta de Freguesia e conta
com a colaboração da
Grater – Associação de
Desenvolvimento Regional.
A intervenção pretende renovar o mobiliário

urbano e infantil, com a
colocação de bancos, escorregas e balancés junto ao Forte, de forma a
criar uma zona de lazer
para as crianças.
Também serão colocadas papeleiras, duches, uma paragem para
transportes públicos à
entrada do parque de
estacionamento, um escorrega na zona da piscina e duas pranchas na
zona de mergulhos.

esforços empreendidos
pela direção, cerca de
meia centena de Bailinhos e Danças de Carnaval passaram pelo palco
de São Mateus este ano,
mantendo viva a tradição
da freguesia de bem
receber os seus visitantes.

Lançado site de testemunhos intitulado Sismo d’Oitenta

Projeto multimédia criado
por naturais de São Mateus
No passado dia 3 de
Janeiro, quatro jovens
terceirenses com formação nas áreas de design
e multimédia lançaram o
projeto Sismo d’Oitenta,
um registo audiovisual
de memórias do terramoto que assolou a Ilha
Terceira no dia 1 de
Janeiro de 1980.
Trata-se de um projeto de grande relevo histórico e social que poderá ajudar gerações que
não viveram o evento a
compreendê-lo melhor.
Os Jovens são Luís
Silva, João Aguiar, Luís
Melo e Rúben Quadros
Ramos, sendo estes

últimos naturais de São
Mateus. Os dois jovens
concluíram o curso de
Novas Tecnologias da
Informação, na Universidade de Aveiro e,
atualmente, frequentam
o mestrado em Comunicação multimédia, na
mesma escola. O projeto começou por ser apenas um trabalho de escola, mas depressa a sua
pertinência foi compreendida, ultrapassando em muito as expectativas dos criadores.
Sismo d’Oitenta está
disponível online, no site
www.sismodoitenta.com
e o seu objetivo principal

NEGRITO vai receber pranchas e escorregas até fim do verão.

Volta à ilha decorreu de 9 a 13 de Abril

consiste na criação de
um inventário com o
maior número possível
de testemunhos de sobreviventes do terramoto. Assim, é encorajada
a participação de todos,
que, através do site,
poderão contar a forma
particular como viveram
a catástrofe (quer através de vídeo, quer por
escrito).
A
realização
do
projeto também passou
pela composição de um
documentário e de um
acervo fotográfico que
inova por estar integrado
num mapa da ilha.

Rancho de Romeiros
visita Igreja Velha
O Rancho de Romeiros do Santuário de
Nossa Senhora da conceição, o único Rancho
de Romeiros da Ilha
Terceira, fez a sua romaria anual entre os dias 9
e 13 do passado mês de
abril.
Na sua oitava edição,
a peregrinação fez uma
paragem no espaço da
Igreja Velha, referindo a
organização que o edifício que já foi o centro de
culto da freguesia é um
“espaço vazio de comteúdo, mas cheio da

graça de Deus, onde se
respira a santidade de
outrora”.
Apesar de, atualmente, a Igreja não ter culto,
o grupo procurou ter
alguns minutos para refletir no espaço, pela
importância que teve
para a comunidade da
freguesia.
O grupo é composto
por 36 elementos, iniciando a sua romaria durante a madrugada e
fazendo paragens apenas
para rezar em diversos
pontos da ilha.

2

O NEGRITO
Entrevista com José Álamo Meneses, Presidente da CMAH

Câmara inicia projeto para a
construção de pavilhão desportivo
“São investimentos vultuosos, particularmente o pavilhão, que colocarão São
Mateus entre as freguesias que receberão maior investimento nos próximos anos.”

Tomou posse no passado
mês de Outubro. Os resultados obtidos desde
essa altura têm vindo a
corresponder às espectativas da equipa?
Embora ainda seja cedo
para uma avaliação adequada, para além de que
ninguém é bom juiz em
causa própria, creio que
os resultados são globalmente positivos. A equipa tinha a expectativa de
arrancar
rapidamente
com soluções para os
principais problemas, o
que tem vindo a ser feito,
mas há ainda importantes dificuldades, nomeadamente as que se prendem com a disponibilidade de projetos e estudos
e com a capacidade operacional dos serviços municipais. Esperamos ao
longo deste ano ir ultrapassando esses constrangimentos e ir lançando as
soluções.
Como tem sido a recetividade dos munícipes às
iniciativas da autarquia?
Tem sido surpreendentemente boa. Creio que os
nossos concidadãos estavam sedentos de decisões, o que se tem traduzido numa grande compreensão pelas nossas
iniciativas. Mesmo matérias tradicionalmente fraturantes, como é o caso
das alterações de trânsito, têm recebido franco
apoio.

Quanto a São Mateus,
existem investimentos
agendados?
Para além da melhoria da
proteção à zona balnear
do Negrito, cujo enrocamento já está feito, pretendemos asfaltar algumas vias e em colaboraão com a Junta de
Freguesia dar execução
aos investimentos que
foram propostos no respetivo manifesto eleitoral. Também em relação
a um desejo antigo da
freguesia, a construção
de um pavilhão desportivo, já foi encomendado
o respetivo projeto. Queremos que os compromissos assumidos sejam
cumpridos.
Há alguma curiosidade
quanto ao futuro da zona balnear do Negrito e
da Igreja Velha. A autarquia pretende empreender mais esforços para a
sua promoção?
Quanto ao Negrito, o trabalho já se iniciou e
pretendemos continuálo. Quanto à Igreja Velha,
o manifesto da Junta de
Freguesia inclui uma
intervenção de requalificação que queremos, em
colaboração,
executar.
Neste último caso há que
requalificar também o
caminho pedonal que liga
a Igreja Velha ao Negrito,
permitindo que seja
transformado num percurso de manutenção da

boa forma física e de
lazer. São espaços de
grande interesse para o
Município que merecem
ser promovidos e divulgados, integrando-os nas
estruturas municipais.
Uma das grandes metas
para a freguesia é a
construção de um polidesportivo, possivelmente junto ao Campo de
Jogos. Pretende encetar
esforços para a edificação do recinto? Existem
já janelas temporais previstas para esses esforços?
O projeto de construção
de um pavilhão desportivo para a freguesia, a
integrar no Parque Desportivo Municipal e com
as dimensões adequadas
à prática oficial das
modalidades desportivas
de pavilhão, está neste
momento a ser elaborado. Trata-se de um
investimento de grande
vulto, cujo financiamento
terá de ser devidamente
enquadrado, pelo que
ainda não é possível apontar datas. Ainda assim, pretendemos encetar o processo no presente mandato.
Outro dos investimentos
que, no entendimento
da autarquia, em muito
beneficiaria São Mateus
da Calheta nesta altura
seria uma zona de lazer.
Existe interesse por parte da Câmara Municipal

em construir um espaço
deste tipo? Para quando
podemos esperar a sua
materialização?
Faz parte dos compromissos assumidos pela
candidatura à Junta de
Freguesia a construção
desse espaço. Já foram
analisadas algumas soluções de localização, estando neste momento
em preparação o acordo
entre a Câmara e a Junta
visando a sua concretização. A Câmara tem grande interesse na materialização do investimento
pois a freguesia de São
Mateus é uma das mais
populosas e jovens do
concelho, com um povoamento denso e onde
não existe qualquer espa-

ço verde público com as
dimensões adequadas.
São Mateus faz parte da
lista de prioridades da
Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo para
o quadriénio de 20132017? Certamente que
sim. Entre os maiores
investimentos camarários
previstos para o concelho
está a construção do pavilhão desportivo, sendo
também importante a
requalificação do Negrito, da Igreja Velha e a
construção de uma zona
de lazer. São investimentos vultuosos, particularmente o pavilhão, que
colocarão São Mateus da
Calheta entre as freguesias que receberão maior
investimento.

Câmara apoia entidades da freguesia
A Câmara Municipal
de Angra do Heroísmo
atribuiu os seguintes
apoios à freguesia de
São Mateus no corrente ano: Marítimos
Sport Clube – apoio pa-

ra beneficiação da sede
(1.500€); Casa do Povo
– equipagem da cozinha (8.271,35€); Fábrica da Igreja – restauro
dos sinos e do relógio
no total de 7.670€.

CÂMARA apoiou Igreja, Marítimos e Casa do Povo.
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Breves

Com mão de obra colocada através do programa Recuperar

Junta efetua pinturas em
infraestruturas da freguesia
A Junta de Freguesia
de São Mateus da Calheta levou a cabo, durante
os meses de Abril e
Maio, uma campanha de
pintura de algumas infraestruturas da freguesia.
Concretamente, foram efetuadas pinturas
ao interior, exterior e
coreto do Império do
Terreiro, bem como a diversos muros da freguesia.
Esta ação foi levada a
cabo pela Junta de Freguesia, mas contou com
mão-de-obra de trabalhadores colocados através do programa de
ocupação
profissional
Recuperar, por via de um
protocolo com a Câmara
Municipal de Angra do

São Mateus com oito touradas em 2014
coincide com o mês dos
Bodos e do culto ao
Senhor Espírito Santo.
Em Agosto, no entanto,
as touradas voltam com
as Festas de Santo
António 2014. Consulte
a lista das touradas aqui.

Festa

Local

Data

Bodo da Terra

Largo da Igreja

7 Junho

Bodo da Terra

Terreiro

11 Junho

Terra Alta

17 Junho

Terreiro

18 Junho

Bodo do Cantinho

Cantinho

19 Junho

Bodo do Cantinho

Terra do Pão

5 Julho

Santo António

Biscoitinho

16 Agosto

Santo António

Porto de Pescas

17 Agosto

Bodo do Cantinho
PINTURA de muros e do Império do Terreiro.

Heroísmo.
Estes trabalhadores,
alocados desde meados
do passado mês de Fevereiro, têm permitido realizar múltiplas intervenções na freguesia: desde
o arranjo e pintura de edifícios devolutos ou a-

Bodo do Mar

bandonados, ao arranjo
de passeios e muros, até
à limpeza mais frequente
das ruas e canadas,
espaços ajardinados, orla
costeira e infraestruturas
diversas de serviço público aos moradores da freguesia.

Adoção de boas práticas para evitar a propagação de roedores

Controlo da praga dos ratos
depende de cada cidadão
Para o controlo da
praga de ratos, a Junta
de Freguesia de São
Mateus faz um apelo a
todos os cidadãos para
que optem por práticas
que minimizarão a sua
propagação.
Para além da colocação de veneno apropriado tanto nas zonas
urbanas
como
nas
rurais, devem adotar-se

A freguesia de São
Mateus vai receber, ao
longo da época de 2014,
oito touradas à corda.
É durante o mês de
Junho que está marcada
uma maior quantidade
de touradas, já que

algumas boas práticas
como evitar deixar ração
para animais, comida ou
lixo mal acondicionado
e com fácil acesso para
os roedores.
Aconselha-se, ainda,
a utilização de equipamento adequado (luvas,
por exemplo) na realização dos diversos tipos
de trabalhos domésticos.
PRAGAS podem ser controladas.

Vencido galardão Eco-Freguesia 2013
Pelo quarto ano consecutivo, foi atribuído a
São Mateus da Calheta o
galardão Freguesia Limpa, no Concurso EcoFreguesia, na sua edição
de 2013.
Agradece-se, assim, a

Meia Maratona com apoio da Junta
Na sua 24ª edição, a
Meia Maratona dos Bravos voltou a unir atletas
de toda a Ilha Terceira,
numa corrida que contou, novamente, com o
apoio da Junta de Freguesia de São Mateus.

Junta de Freguesia de São Mateus da Calheta
HORÁRIO DE EXPEDIENTE:

CONTACTOS:

2ª a 6ª das 9h00 às 12h00
Das 13h30 às 17h00.

Tel.: (351) 295 642 504
Fax: (351) 295 642 504

HORÁRIO EXECUTIVO:

CASA MORTUÁRIA:

2ª, 4ª e 6ª das 19h00 às 20h00.

Tel.: 295 643 000

todos quanto participam
nesta batalha em prol do
ambiente, considerando
uma prioridade dar uma
aparência agradável e
convidativa a São Mateus. Manter a freguesia
limpa depende de todos.

INTERNET:
Site: www.jfsaomateus.com
E-mail: geral@jfsaomateus.com
Visite- nos também no Facebook.

Este evento teve a
participação de 104 pessoas na XIV Caminhada
dos Bravos, 54 na IV Milha Urbana e 93 na XXIV
Meia Maratona. O total
de 251 superou os 160
participantes de 2013.

