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A ESTRELA 
O QUE ACONTECEU NO ÚLTIMO MÊS? 

 

Brasão da Freguesia da Matriz 

Mensagem do Presidente 

HERNANI COSTA 

Com este jornal pretendemos trazer as últimas 

notícias do mês que ocorreram na nossa 

freguesia. 

Para desta forma relembrar acontecimentos 

passados ao longo do mês, ou informar os 

mais desatentos. 

Daremos também informações acerca de 

futuras ações que serão realizadas pela Junta 

de Freguesia da Matriz. 

Obrigado e tenham uma boa leitura. 

 

 

Legenda da Imagem: Largo Gaspar Frutuoso 

 

Legenda: Matriz - Uma Junta próxima de si. 

Distribuição das Máscaras Sociais 

NOME DO AUTOR 

DATA 

A Junta de Freguesia da Ribeira 

Grande-Matriz informa que já 

distribuiu as máscaras sociais 

pelas moradias da nossa 

freguesia. No entanto, 

solicitamos às pessoas que não 

estavam em casa e que ainda não 

têm o seu kit, o favor de se 

deslocarem à sede da junta de 

freguesia para que possam 

levantar as suas máscaras. 

Todo o executivo da junta de 

freguesia fez questão de 

participar na distribuição das 

máscaras e aproveitou a 

oportunidade para estar próximo 

dos nossos cidadãos e ouvir as 

suas preocupações. 

Queremos agradecer aos nossos colaboradores e 

voluntários que demonstraram um verdadeiro 

espírito de missão e sentido cívico, no 

desempenho desta importante tarefa de apoio à 

população. 

MATRIZ: Uma Junta próxima de si. 
 

NESTA EDIÇÃO 

DISTRIBUIÇÃO DAS 

MÁSCARAS  

CÂMARA INVESTE 

NA MATRIZ 

ANTIGA EBIRG 
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CÂMARA DA RIBEIRA GRANDE INVESTE MEIO MILHÃO 

DE EUROS NA MATRIZ 

CM RIBEIRA GRANDE 

A Câmara da Ribeira Grande investiu cerca de 

meio milhão de euros em diversas obras na 

freguesia da Matriz, empreitadas que o presidente 

da edilidade, Alexandre Gaudêncio, visitou 

acompanhado pelo vereador Carlos Anselmo e 

pelo presidente da junta de freguesia, Hernâni 

Costa. 

 

As intervenções realizadas incidiram na 

asfaltagem do ramal de Santa Luzia, rua do 

Estrela e rua da Praia. Está a decorrer a 

pavimentação do parque de estacionamento na 

rua East Providence, empreitada que vai 

disponibilizar setenta lugares de estacionamento 

gratuito. 

 

 

A visita à freguesia incluiu passagens pelas obras 

de construção da Casa do Espírito Santo na zona 

de Santa Luzia e a colocação de novo pavimento 

sintético no polidesportivo daquela zona, 

empreitadas que se encontram concluídas. 

 

Na ocasião, Alexandre Gaudêncio anunciou que a 

autarquia “vai continuar a investir na freguesia”, 

destacando que “está previsto lançarmos até ao 

final de junho cerca de dois milhões de euros em 

pequenas obras que vão ajudar a dinamizar o 

setor da construção civil num momento 

especialmente difícil para todos devido à 

pandemia por covid-19.” 

 

 

“Vamos avançar com obras de saneamento na rua 

dos Condes, rua Gaspar Frutuoso e já 

adjudicamos a empreitada de saneamento para a 

rua das Freiras. Será também lançado concurso 

para a construção de uma rotunda que ligará o 

novo acesso à zona da Tondela”, referiu o edil. 

 

Alexandre Gaudêncio recordou que “brevemente 

será lançado o concurso para a construção da 

casa mortuária cujo projeto está em fase de 

conclusão após ter sido apresentado em 

cerimónia pública promovida pela junta de 

freguesia para recolha de contributos por parte da 

população.” 

 

Legenda: Visita do Vereador e do Presidente da Câmara Municipal, e do 
Presidente da Junta da Matriz ao local onde decorrem as obras. 

A requalificação do Largo das 

Freiras 

. 
JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 

A requalificação do Largo das Freiras é uma obra importante 

para recuperar o nosso património histórico e principalmente 

o nosso património cultural, voltando a dar vida a um local 

que estava esquecido há muitos anos. 

Antiga Escola Gaspar Frutuoso  

CM RIBEIRA GRANDE 

O abandono e avançado estado de degradação 

da antiga escola Gaspar Frutuoso estão a gerar 

preocupação na população da Ribeira Grande, 

principalmente junto de quem mora e trabalha 

nas proximidades, tendo o executivo camarário 

dado voz aos anseios dos munícipes na reunião 

desta quinta-feira. 

 

Os eleitos pelo PSD e PS, representados pelo 

presidente da autarquia, Alexandre Gaudêncio, 

consideraram “preocupante o estado de 

degradação em que se encontra a antiga escola 

Gaspar Frutuoso, espaço que poderia estar a ser 

utilizado para outros fins que não aqueles a que 

se assiste no momento.” 

 

 

O edil, em nome dos demais, lamentou que as 

infraestruturas tenham “sido alvo de 

sucessivos atos de vandalismo que deixaram 

um amontoado de lixo no seu interior, 

transparecendo para o exterior um aspeto 

desleixado que em nada se coaduna com a 

zona envolvente.” 

 

Para Alexandre Gaudêncio, “a antiga escola 

Gaspar Frutuoso, no estado em que se 

encontra, não dignifica a Ribeira Grande nem 

a freguesia da Matriz, em particular. É um 

ponto negro num local onde estão instalados 

serviços como a biblioteca municipal Daniel 

de Sá, o tribunal e a conservatória, para além 

do novo aspeto que adquirirá assim que forem 

concluídas as obras de requalificação do largo 

das Freiras”, acrescentou. 

 

 

Legenda da Imagem: EBIRG em situação 
lamentável  

 


