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ACTA DE REUNIÃO Nº40 
26ª reunião mensal da Junta de Freguesia 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Agosto do ano de dois mil e doze, reuniram-se na 
sede da Junta de Freguesia de Calhetas os membros que constituem a Junta de 
Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------------------------- 
 

A. Período antes da ordem do dia 

- Registo de Presenças 
 
Aberta a sessão, verificou-se a presença de todos os membros. --------------------------- 
   

B.Ordem de trabalhos 

  
 Aprovado por unanimidade dar donativo á Igreja Paroquial para realização das 
festas em Honra da N.S. da Boa Viagem, no valor de trezentos euros. ------------------- 
 

Organização de vários torneios a integrarem as actividades das festas da Nossa 
Senhora da Boa Viagem a realizarem-se na sede da Junta de Freguesia.  III Torneio de 
Pesca dia 9 de Setembro pelas 7:30 h; Peddy Paper dia 22 de Setembro 10:30h; III 
Concurso de doçaria dia 24 de Setembro pelas 19h; Exposição de Fotografia “Curso de 
Iniciação de Fotografia” dias 21,22,23,24 e 25 de Setembro.-------------------------------- 
 
Atribuição de prémios para as diversas actividades: ----------------------------------------- 
Torneio de Pesca, primeiro prémio o valor monetário de cinquenta euros, segundo 
prémio o valor monetário de quarenta euros, o terceiro prémio o valor monetário de 
trinta euros, prémio para o peixe maior uma caixa de cerveja.---------------------------- 
Peddy papper, prémio para o primeiro lugar, duas pens escolares.------------------------- 
Concurso de doçaria, primeiro prémio o valor monetário de cinquenta euros, segundo 
prémio o valor monetário de quarenta euros, o terceiro prémio o valor monetário de 
trinta euros.------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovado por unanimidade a atribuição dos prémios das diversas actividades.------------ 
 
Aprovou-se igualmente solicitar pedido de apoio a Empresa CONTINENTE, para a 
atribuição de prémios do concurso de doçes.------------------------------------------------- 
 
Aprovado que os produtos oriundos da actividade Peddy Paper sejam oferecidos ás 
festas para arrematação.----------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovado que os bolos participativos no concurso de Doçaria sejam vendidos e a receita 
arrecadada oferecida ás Festas.------------------------------------------------------------ 
 
Foi-nos solicitado pela comissão Fabriqueira das Festas, apoio para transporte das 
bandas de música a integrarem na procissão. Aprovou-se por unanimidade a contratação 
dos serviços do autocarro dos bombeiros voluntários da Ribeira Grande.----------------- 
  
Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a sessão, lavrada a acta, assinada por 
todos os membros presentes. ----------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 
 


