
 

 

ATA DE REUNIÃO Nº 49 

 
Ao um dia do mês de Junho do ano de dois mil e vinte e um,  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 

                - Assuntos Diversos 

         

A. Período antes da ordem do dia 

Aberta a sessão, verificou-se a presença de todos os membros: Presidente da Junta, 
Nélia Duarte, Secretária, Verónica Félix, e Tesoureiro, António Serra. ------------------------- 
 

B. Ordem de Trabalhos 
 
 
Por mais um ano consecutivo, piscinas naturais “Calhau da Furna”, recebe o 
galardão "Bandeira Azul”. Símbolo de Qualidade e distinção atribuída às nossas 
águas que cumprem um conjunto de requisitos de qualidade ambiental, segurança 
e bem. Zona Balnear novamente reconhecida com galardão “Qualidade de Ouro” 
atribuído pela Quercus, na época balnear deste ano, que se inicia no próximo dia 5 
de junho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Camara Municipal da Ribeira Grande, finaliza obras no recreio da nossa Escola EB/JI 
António Medeiros Frazão que finalmente dispõe de um pavilhão para as crianças 
poderem praticar educação física e desfrutarem de um espaço coberto que a 
nossa Escola não tinha.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
A Câmara da Ribeira Grande e a fábrica da igreja de Nossa Senhora da Boa 
Viagem, freguesia das Calhetas, assinam protocolo de colaboração no valor de 15 
mil euros que vai permitir apoiar as obras de conservação do imóvel, 
nomeadamente ao nível da pintura exterior. O presidente da autarquia marcou 
presença na cerimónia de assinatura do protocolo acompanhado pelo vice-
presidente Carlos Anselmo, pela presidente da junta de freguesia das Calhetas, 
Nélia Duarte, e membros da fábrica da igreja, presidida por Luís Correia. ----------------- 
 



 

 

Foi solicitado a colaboração da Junta de Freguesia de Calhetas, por parte do 
Centro de Saúde da Ribeira Grande (CSRG), de modo a informar à sua população 
com 60 e mais anos, com ou sem patologias, que não tiveram COVID-19 e que 
ainda não tenham sido vacinadas nem contactadas para o efeito, contatarem a  
junta de freguesia, para fazerem a sua inscrição. ---------------------------------------------------- 
 
Aprovada por unanimidade apresentar candidatura ao programa CTTs para 
colocação de Pedreiro e integração de Roberto Jorge Camara Silva. --------------------- 
 
Camara Municipal da Ribeira Grande, dá início às obras na Travessa da Boa Vista. 
Intervenção ao nível da rede de abastecimento de água e pavimento que 
apresentava um elevado estado de degradação. ------------------------------------------------- 
 
Aprovado pedido de prorrogação do projeto PROSA número quarenta e dois mil 
quinhentos e noventa e nove, onde se encontram integrados os colaboradores Luis 
Manuel Ferreira Machado e Diogo Filipe Oliveira Furtado, por mais seis meses. ---------- 
 
Olhar as Calhetas foi o tema do 1º Concurso de Fotografia realizado na freguesia.  
O Concurso teve como objetivo incentivar os jovens, e restante população da 
freguesia, a olhar as Calhetas numa perspetiva critica e artística, levando os seus 
participantes a percorrer a freguesia, à procura da melhor imagem, a melhor 
paisagem e capturá-la, pela lente de uma máquina fotográfica, ou de um 
telemóvel. De um universo de 12 participantes, 3 chegaram ao pódio com as suas 
imagens que não deixam ninguém indiferente.  
Em 1º lugar, Leila Soares, com o tema “Esperança”;  
Em 2º lugar, Ana Pereira, com o tema “Mar Imenso”;  
Em terceiro lugar, Sara Sousa, com o tema “A Simplicidade no meio do Caos”. 
Todas as fotografias a concurso encontram-se expostas na Junta de Freguesia de 
Calhetas. O evento cumpriu com as normas de segurança da DGS, para que fosse 
possível a sua realização. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a sessão. Após elaboração desta 

ata, procedeu-se à sua leitura, que depois de aprovada, foi assinada nos termos da 

lei.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


