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em melhores condições e de forma mais digna. Este é o
nosso papel e nele continuaremos a apostar.

Caras Amigas e Caros Amigos,

No primeiro trimestre deste novo ano (que se deseja
que seja o melhor possível para todos), é tempo de
voltar a dar nota das principais ações desenvolvidas
na nossa Matriz nestes últimos quatro meses.
Na certeza de tudo fazermos para a melhoria das
condições dos nossos cidadãos, a Junta de
Freguesia da Matriz continua com o apoio à
habitação dos mais carenciados, com a importante
ajuda às nossas associações religiosas, cívicas e
desportivas; e, atenta às novas realidades que a
todos atingem, tem vindo a direcionar a sua ação no
campo social para o assegurar das mais
elementares condições de vida dos nossos
cidadãos. A par e passo, a Junta de Freguesia
continua apostada na limpeza dos nossos espaços
públicos, tornando a Matriz aprazível a quem nela
vive ou a visita.
Com um novo Plano e Orçamento, aprovado por
unanimidade, vamos continuar a fazer por merecer
a Vossa confiança e por continuar a elevar o nome
da Nossa terra.
Por fim, a Junta agradece, reconhecida, a todos os
cidadãos que, numa nova prova de civilidade e
interajuda, despiram-se de medos e ajudaram a
Junta, as autoridades e demais população no
passado dia 28 de fevereiro, face à forte chuva que
nos atingiu. Obrigado por mostrarem a força de que
somos feitos! Obrigado pela lição de verdadeira
solidariedade!

PLANO E ORÇAMENTO 2013
Em Assembleia ordinária de Freguesia, que
decorreu a 19 de dezembro, a Junta de Freguesia
da Matriz viu a sua proposta de Plano e
Orçamento para 2013 ser aprovada por
unanimidade. Enquanto ferramenta de trabalho,
o Plano e Orçamento, que totaliza 90.730,00€,
prevê a continuidade dos apoios à Casa do Povo
da Ribeira Grande, ao Sporting Clube Ideal, ao
CNE-645, à Igreja Matriz, aos Impérios e aos
nossos Romeiros, bem como às Escolas Básica e
Secundária da Ribeira Grande. Para além disto, e
por constituir um motivo de orgulho para todos
nós, a Junta da Matriz previu um apoio para a
Banda Filarmónica Triunfo, recentemente aberta
e em bom ritmo. Ainda no que concerne o
investimento, a Junta de Freguesia da Matriz
delineou a continuidade do apoio à Habitação
Degradada, a requalificação de espaços verdes /
públicos da freguesia, a intervenção no Parque
Infantil de Santa Luzia, o apoio aos Idosos, e a
Formação para a população. Tanto o PS como o
PSD reiteraram que este é um Orçamento
exequível, sem recorrer ao endividamento e que
postula o melhor para a população alvo. O
documento
pode
ser
consultado
pelos
interessados no sítio eletrónico da Freguesia.

A Junta de Freguesia

APOIO À HABITAÇÃO DEGRADADA
A Junta de Freguesia da Matriz, através de protocolo
celebrado com a Direção Regional da Habitação,
continua a apoiar as pequenas reparações nas
habitações dos cidadãos idosos ou mais carenciados.
Com esforço, e após a devida avaliação de cada caso,
em 2012, a Junta de Freguesia da Matriz apoiou cerca
de 70 famílias, num total de 19.700,00€. O apoio
atribuído tem permitido, entre outras coisas, o retelho, a
pintura, a dotação de instalações sanitárias, a
construção de raiz de casas de banho, o suporte de
muros e paredes, assim como o arranjo do piso de
várias moradias, fazendo com que os agregados vivam

Junta Solidária
A Junta de
Freguesia
da Matriz,
em parceria
com
o
projeto Info
Solidário,
apoiou
a
distribuição de sopa pelas famílias
carenciadas da nossa área, proporcionando,
assim, uma refeição substancial durante o
fim de semana àqueles que, por razões
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várias, têm enfrentado grandes dificuldades.
Para além disto, com a Santa Casa da
Misericórdia e a Junta de Freguesia da
Conceição, a Junta da Matriz tem procurado,
junto de restaurantes e de outros
fornecedores, a possibilidade de suprir
algumas necessidades alimentares da
população. Infelizmente, com o crescente
desemprego, esta é uma realidade cada vez
mais frequente e à qual a Junta da Matriz
não tem ficado alheia. De facto, neste
momento 5 famílias recebem, diariamente,
pão e leite como forma de apoio social da
Freguesia. Às vezes com pouco, muito se
muda. Seja, também, solidário.
PRÉMIO MELHOR ALUNO DA EBIRG
A Junta de Freguesia da Matriz
continua a apoiar a iniciativa do
Quadro de Honra das Escolas
Básica Integrada da Ribeira Grande
e Secundária. Assim, ao Melhor
Aluno da Escola Gaspar Frutuoso,
a Junta atribuiu um prémio de 100€, mostrando que a
aposta nos nossos Jovens é a aposta no nosso futuro. Em
2012, tivemos o prazer de oferecer este prémio à jovem
Mariana Oliveira. Parabéns à Mariana e aos seus pais!

OFERTA FORMATIVA À POPULAÇÃO
A Junta de Freguesia da Matriz oferece, desde
janeiro, dois espaços de formação à população.
De facto, voltámos a apostar na Culinária, com
a Sra. D. Mimi Vaz do Rego, com o intuito de
ensinar a comer bem em tempos mais difíceis
e a reutilizar os alimentos. Para além desta, a
formação em Guitarra é uma novidade e
decorre aos sábados na sede da Freguesia.
Continua, da mesma forma, a formação em
Arraiolos todas as quintas feiras com a Sra.
Santo Cristo. A par do conhecimento, estes são
também espaços de partilha e de convívio!

ASSINATURA DE PROTOCOLOS
A Junta de Freguesia da Matriz assinou, no passado
mês de fevereiro, Protocolos de Cooperação Técnica
e Financeira com o Sporting Clube Ideal e com a
Banda Filarmónica Triunfo. Cada protocolo contempla
a atribuição de uma verba de 500€, para além de
eventual apoio em pequenas reparações nas sedes
destas instituições.

ROMEIROS DA MATRIZ
O nosso Rancho de Romeiros partirá, na sua
caminhada de Fé e Oração, no próximo dia 10
deste mês de março. Este é um momento para
nos lembrarmos deles e de tantos outros
homens que, até à Páscoa, calcorreiam as
nossas estradas. Saibamos respeitar o seu
percurso e a sua segurança!
IGREJA DO SENHOR DOS PASSOS – ROTEIRO

A Junta de Freguesia da Matriz procedeu à
elaboração e à impressão de um roteiro turístico
bilingue que, agora, é oferecido a todos os turistas
que visitam a bonita Igreja do Sr. dos Passos
(também conhecida por Igreja da Misericórdia).
Com o intuito de facultar informação sobre o nosso
valioso património arquitetónico, este panfleto
turístico dá, ainda, informação sobre a Igreja Matriz
de N. Sra. da Estrela, convidando à sua visita e
descoberta. Dentro das suas ações viradas para o
Turismo, é intenção da Junta continuar a apostar
nestas ferramentas, as quais são já do conhecimento
e agrado de vários operadores turísticos. Descobrir
a Matriz, passear pelas suas vias, visitar os seus
espaços é contribuir para o seu movimento
económico e cultural.

Estes protocolos visam o apoio ao Plano de
Atividades e a ajuda à formação, nas áreas
desportiva e recreativa, dos nossos Jovens.

CHUVA FORTE
No passado dia 28, fortes chuvadas assolaram a
nossa Matriz e, em geral, a nossa ilha. Alguns
caminhos ficaram intransitáveis durante algumas
horas e houve necessidade de atuação a nível da
quebra de muro na Grota (Tondela) para dar
vazão ao caudal de água. Mais uma vez, a par dos
colaboradores da Junta, da Câmara e das
diferentes Secretarias, foi fundamental a ação
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rápida de vários cidadãos que ajudaram, com o
seu trabalho, ao normalizar da situação. A todos
a Junta agradece profusamente não só o apoio
como a grande lição de civilidade e urbanismo
que é um exemplo para os demais. Obrigado!
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