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Acta número seis 
 

------ Aos trinta dias do mês de Março 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) Proposta de toponímia de uma das ruas da Freguesia; ------------------------------ 

--- Ponto três) Celebração de protocolo de delegação de competências com a Câmara 

Municipal da Ribeira Grande sobre o Roteiro dos Moinhos;-------------------------------------------- 

---- Ponto quatro) Celebração de protocolo de delegação de competências com a Câmara 

Municipal da Ribeira Grande sobre a cedência de duas moradias na Rua do Botelho;--------- 

-Relativamente ao ponto um da Ordem de Trabalhos, o Presidente de Junta deu 

conhecimento das atividades desta Autarquia, seguidamente o Secretário deu 

conhecimento de toda a correspondência recebida e por fim a Tesoureira deu 

conhecimento referente aos pagamentos efetuados por esta Edilidade, que foi aprovado por 

unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--Relativamente ao ponto dois da Ordem de Trabalhos, o Presidente deu conhecimento que 

deu entrada uma proposta de toponímia para um novo arruamento da freguesia, que 

pretende fazer uma homenagem a todos aqueles que sofrem da doença Sindroma de Down 

(Trissomia 21). Acrescentando que os portadores desta proposta são os familiares do 

proprietário do terreno que foi cedido para fazer o respetivo arruamento. Assim sendo, a 

proposta é a de colocar a designação de Rua Paulo Alexandre Ferreira Rodrigues. Posta à 

votação este ponto foi aprovado por unanimidade-------------------------------------------------------- 

---Relativamente ao ponto três da Ordem de Trabalhos, o Presidente colocou à discussão a 

celebração de um protocolo de delegação de competências com a Câmara Municipal da 

Ribeira Grande, incidindo sobre o Roteiro dos Moinhos. Relembrando que esta tinha sido 

uma promessa eleitoral desse executivo e que havia a preocupação conjunta entre as duas 

autarquias sobre a valorização da ribeira e a preservação das tradições culturais relativas 

aos moinhos da Ribeira Grande. O Secretário da Junta de Freguesia tomou a palavra para 

referir que tinha sido feito um levantamento dos custos previstos para essa importante obra 
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e que estes custos rondavam os 65.000,00€ (sessenta e cinco mil euros), porque era 

necessário construir pontes sobre a ribeira, fazer grandes limpezas nas duas margens, 

fazer sinalização do trilho, ter uma aplicação informática que permita assinalar o percurso 

nos dispositivos móveis, reabilitar várias zonas com recurso a maquinaria pesada, entre 

outros trabalhos. O Presidente da Junta voltou a tomar a palavra para referir a importância 

desta obra, no sentido a que a referida zona da Mãe d´Água, tem sido muito procurada 

pelos turistas que visitam a freguesia e que o Roteiro dos Moinhos iria permitir a divulgação 

não só do património recuperado dos moinhos, mas também de outros museus e pontos de 

interesse cultural. Posto à votação, o ponto três foi aprovado por unanimidade.------------------ 

----Relativamente ao ponto quatro da Ordem de Trabalhos, o Presidente colocou à 

discussão a celebração de um protocolo de delegação de competências com a Câmara 

Municipal da Ribeira Grande, incidindo sobre a cedência de duas moradias da Rua do 

Botelho pertencentes à Câmara Municipal da Ribeira Grande, nomeadamente as moradias 

conhecidas como as “Casas dos Juízes”. O Presidente referiu que a reabilitação dessas 

moradias era uma prioridade para este executivo, pois estas moradias têm um grande valor 

arquitetónico e cultural, e que o seu atual estado em nada dignificava a freguesia. A 

reabilitação destes dois espaços além da importância cultural, também iria servir para 

realojar famílias de fracos recursos económicos, de modo a que as moradias não ficassem 

votadas ao abandono e se servissem para ajudar famílias carenciadas tanto melhor este 

propósito. Posto à votação o ponto quatro da Ordem de Trabalhos, foi aprovado 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:  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


