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Ata n.º 9 

Aos vinte e dois dias do mês de Agosto, do ano de dois mil e catorze, reuniram-se, 

na sede da Junta de Freguesia de Calhetas, os membros que a constituem com a 

seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------- 

 

A. Período antes da ordem do dia 

                 -Registo de Presenças 

   B. Ordem de Trabalhos 

- Organização de eventos  

- Preparação das Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem 

- Ofícios 

- Outros 

 

 A. Período antes da ordem do dia 

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

 

 B. Ordem de Trabalhos 

Organização de Eventos; Aprovado a realização do seguinte:-------------------------------- 
Semana do desporto. Na segunda semana de Setembro, com Zumba, Voleibol, 
futebol masculino, futebol feminino e corridas de Karts. Jogos a realizar no 
polidesportivo da freguesia. Corrida de karts, no parque de estacionamento da 
zona balnear “Calhau da Furna”.--------------------------------------------------------------------------- 
Organização de desfile “ Tradições”, na segunda feira da festa da Nossa Sra. da 
Boa Viagem. Representação das profissões antigas e tradicionais, envolvendo toda 
a população da freguesia.------------------------------------------------------------------------------------- 
Atuação do grupo “Âncora da Vila” nas festividades da N. S. B. Viagem.------------------ 
Atuação do grupo de escoteiros de Rabo de Peixe, com participação na procissão 
em honra da padroeira da freguesia.--------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovado a atribuição do valor monetário de quinhentos euros, como apoio para a 
realização das festas de Nossa Senhora da Boa Viagem. --------------------------------------  
 
Enviados os seguintes ofícios:---------------------------------------------------------------------------------- 
- Câmara Municipal da Ribeira Grande: pedido de colocação de asfalto na rua de 
acesso ao Miradouro “Vista das Baleias”, em fase de construção, e parque de 
estacionamento do mesmo;----------------------------------------------------------------------------------- 
- Direção Regional da Habitação: informação sobre a situação dos moradores da 
Rua do Porto;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Efetuados trabalhos de vedação do lado da Escola EB JI António Medeiros Frazão.--- 
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Proposto, pela presidente da Junta, a colocação de baloiço no 
miradouro/merendeiro “Vista das Baleias”. Aprovado por unanimidade. Trabalhos 
adjudicados à empresa Oficina de Serralharia e Forja, José Manuel Duarte. A 
decisão da adjudicação, foi tomada pela secretária e tesoureiro da junta. Fora da 
decisão ficou a presidente da junta, pelo motivo de laços familiares.------------------------ 
 
Aprovado a aquisição de vinte bidões de tinta, de vinte litros cada, à empresa 
Continente Modelo da Ribeira Grande, para pintar os muros da freguesia, adro da 
Igreja e Cemitério da Freguesia.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovada a aquisição de árvore, género de palmeira, para ornamentação do 
miradouro “Vista das Baleias”, pelo valor de cento e noventa e seis euros e 
cinquenta cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovada a atribuição do valor monetário de duzentos e cinquenta euros à 
Escolinha do Vólei, como apoio ao desporto.---------------------------------------------------------- 
 
Recebida última fase da verba para recuperação da casa Rua da Boa Vista n.º 45.-- 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, a ata foi lavrada, lida e assinada, nos termos da 
lei.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


