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Freguesia da Ribeira Grande – Matriz
Junta de Freguesia

Acta número onze
------ Aos vinte e dois dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezoito, na sede da
Freguesia da Ribeira Grande – Matriz, reuniu-se ordinariamente, pelas vinte horas, Hernâni
Ricardo Costa, André Francisco Ferreira Mendonça e Cátia de Jesus Faria Torres,
Presidente, Secretário e Tesoureira, respetivamente.---------------------------------------------------Em nome da lei, o Presidente deu por aberta a reunião com a seguinte Ordem de
Trabalhos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto um) Assuntos de interesse para a freguesia e apreciação e votação da gestão diária
da Junta de Freguesia;--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois) Elaboração de um protocolo de colaboração com a Associação Matriz em
Movimento;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto um da Ordem de Trabalhos, o Presidente de Junta deu
conhecimento das atividades desta Autarquia, nomeadamente elencou as ações de limpeza
das equipas operacionais, as participações nas Festas da Cidade de 2018, deu
conhecimento também que na celebração do Dia de Freguesia agendado para o dia 01 de
Setembro de 2018, a Junta de Freguesia iria distinguir com as Distinções Honoríficas de
Mérito Empresarial, Institucional e Personalidade, o empresário Miguel Alves Diogo a título
póstumo, a Irmandade do Espírito Santo de Trás Mosteiros e a Sra. Lúcia Garcia
respetivamente. Também deu conhecimento que a Junta de Freguesia iria promover o Dia
do Emigrante agendado para 04 de Setembro de 2018, como forma de enaltecer o papel
que os nossos emigrantes têm desenvolvido nas suas e na nossa comunidade e elencou
toda a colaboração que este executivo iria prestar à Comissão Fabriqueira da Igreja de
Nossa Senhora da Estrela, aquando das Festas do Sagrado Coração de Jesus.
Seguidamente o Secretário deu conhecimento de toda a correspondência recebida e
informou que a obra na moradia sita na Rua António Augusto Mota Moniz, nº50 estava
prestes a terminar e que a família poderia ser realojada a breve trecho. Por fim a Tesoureira
deu conhecimento referente aos pagamentos efetuados por esta Edilidade. Finalmente o
Presidente da Junta de Freguesia colocou à votação todos os pontos discutidos e o
resultado foi a aprovação por unanimidade.------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente da Junta de Freguesia
propôs a realização de um protocolo de colaboração com a Associação Matriz em
Movimento, atendendo que esta associação composta por jovens da freguesia da Matriz
tem desempenhado um importante papel no desenvolvimento social, cultural e desportivo
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da freguesia, sendo responsável por vários eventos diferenciadores. Assim sendo, a
proposta foi votada e aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar nesta reunião, foram encerrados os trabalhos tendo
sido elaborada esta acta que, depois de ser lida e aprovada, irá ser assinada nos termos da
lei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente:
O Secretário:
A Tesoureira:
________________________________________________________________________________
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