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Ata número trinta e seis 
 
 

-Aos quatro dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte, na sede da Freguesia da 

Ribeira Grande – Matriz, reuniu-se ordinariamente, pelas dezoito 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);Celebração de um contrato interadministrativo de delegação de competências 

com a Câmara Municipal da Ribeira Grande.---------------------------------------------------------------

---Ponto três) Celebração de contrato de publicidade para realização de um trabalho 

jornalístico para o dia da freguesia.---------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto quatro) Requalificação do monumento do Padre Edmundo Pacheco.------------------- 

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

conhecimento das atividades desta Autarquia. De seguida, o Secretário informou o restante 

executivo das ações de manutenção e limpeza dos serviços operacionais nos arruamentos 

e zonas verdes da freguesia. Por fim a Tesoureira deu conhecimento referente aos 

pagamentos efetuados por esta Edilidade e toda a atividade financeira da edilidade. Posto à 

votação, o ponto um foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------ 

--Relativamente ao ponto dois da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Junta de Freguesia 

referiu que era urgente a celebração de contrato interadministrativo de delegação de 

competências com vista à construção de um parque infantil na Rua Padre Manuel Medeiros 

Sousa, de modo a requalificar uma zona que neste momento está abandonada. Continuou 

referindo que esta era uma zona que merecia ser valorizada, pois já tinha havido um 

parque infantil anteriormente e tinha sido vandalizado, mas a obrigação da autarquia era 

persistir na melhoria da qualidade de vida dos habitantes da freguesia. Assim sendo não 

havendo dúvidas, o Presidente da Junta de Freguesia colocou à votação e tanto a 

Tesoureira como o Secretário concordaram com a proposta apresentada e assim sendo, o 

ponto dois da Ordem de Trabalhos foi aprovado por unanimidade.-----------------------------------

---Relativamente ao ponto três da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Junta de Freguesia 

referiu que devido à pandemia causada pelo Covid-19, a celebração deste ano do dia 
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institucional da freguesia iria decorrer com várias restrições, nomeadamente pouca 

participação da população nas celebrações e que proponha ser realizado um trabalho 

jornalístico especial da Matriz de modo a que fosse distribuído gratuitamente por todas as 

casas da freguesia. Esta era uma forma de envolver a população na celebração desta 

marca importante e uma forma de superar os constrangimentos causados pela pandemia, 

sendo o jornal Audiência aquele que preenche os requisitos de distribuição gratuita pela 

população, promovendo as instituições da Matriz e promovendo as atividades sociais mais 

significantes da freguesia. O valor desta adjudicação tem um custo de quatrocentos euros e 

representa um excelente investimento na promoção da nossa freguesia e de todas as 

instituições sediadas na Matriz. Assim sendo não havendo dúvidas, o Presidente da Junta 

de Freguesia colocou à votação e tanto a Tesoureira como o Secretário concordaram com 

a proposta apresentada e assim sendo, o ponto dois da Ordem de Trabalhos foi aprovado 

por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Freguesia referiu que o monumento dedicado ao Padre Edmundo Pacheco situado no adro 

da Igreja de Nossa Senhora da Estrela merecia uma requalificação que dignificasse a 

memória de tão ilustre personalidade da Ribeira Grande. Deste modo, proponha a 

adjudicação a um arquiteto da referida requalificação, de maneira a ir ao encontro das 

exigências da Direção Regional da Cultura. Assim sendo não havendo dúvidas, o 

Presidente da Junta de Freguesia colocou à votação e tanto a Tesoureira como o 

Secretário concordaram com a proposta apresentada e assim sendo, o ponto dois da 

Ordem de Trabalhos foi aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------- 

---E nada mais havendo a tratar nesta reunião, foram encerrados os trabalhos tendo sido 

elaborada esta ata que, depois de ser lida e aprovada, irá ser assinada nos termos da lei. -- 

O Presidente: 

O Secretário: 

A Tesoureira: 

 


