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Acta número sete 
 

 
Data: vinte dias do mês de Abril de dois mil e onze.  
 

 

Hora: 20:00H Local: Sede da Junta de Freguesia 

 
Presentes: 

 Mário Miguel Rodrigues Furtado; Maria Helena Soares de Sousa; 

Zenaide da Conceição F. M. G. Victória; Gisela de Fátima Pavão 

Melo Rodrigues; Sandra Botelho; Vítor João Oliveira Couto; 

Carlos Humberto Rego Salvador; Luís Borges; Zita da Conceição 

Silva Medeiros Estrela; Dário Guilherme Borges da Costa 

Ausentes: Pedro António Pavão Tavares (FI); Hélder Fernandes Lemos 

Goulart (FJ); Nuno Filipe Silvestre Pinheiro (FJ) 

 
Ordem de Trabalhos: 

I – Semana Cultural; 

II – Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas 

do ano 2010; 

III – Informações do Presidente sobre a actividade da Junta de 

Freguesia 

 

Aos vinte dias do mês de Abril do ano de dois mil e onze, pelas vinte horas, por 

convocatória da Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, compareceram na sede da 

Junta de Freguesia da Conceição, em sessão ordinária, os elementos da Assembleia de 

Freguesia acima referidos para dar cumprimento à ordem de Trabalhos. -------------------- 

Antes do início da Ordem de Trabalhos, esta Assembleia foi informada do pedido de 

demissão de Cristiana Alexandra Batista dos Santos (Anexo I) que passa a ser 

substituída por Sandra Botelho, bem como das faltas justificadas de Hélder Fernandes 

Lemos Goulart, substituído por Dario Guilherme Borges da Costa (Anexo II), e de Nuno 

Filipe Silvestre Pinheiro (Anexo III).--------------------------------------------------------------------- 

Foi ainda apresentado pelo Presidente da Junta de Freguesia um voto de pesar a João de 
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Brito Almeida Borges da Ponte, médico veterinário de profissão e que ao longo da sua 

vida foi um Ribeiragrandense com participação activa em causas humanitárias e na vida 

política do concelho (Anexo IV).------------------------------------------------------------------------- 

A sessão iniciou-se com a leitura da Acta n.º 6 que foi aprovada pela Assembleia, com as 

abstenções dos membros Dario Costa e Sandra Botelho, por não estarem presentes na 

reunião a que a acta diz respeito.------------------------------------------------------------------------- 

I -  Foi decidido por esta Assembleia que as datas para a realização da Semana Cultural 

serão os dias 3, 4 e 5 de Junho. Do programa de actividades constam, entre outros uma 

homenagem no Teatro Ribeiragrandense uma exposição de fotografia e homenagem ao 

grupo de romeiros. Foi ainda proposto um concurso de fotografia e a presença do 

Observatório Astronómico de Santana – Centro de Ciência da Ribeira Grande------------- 

II – Foram apresentados pela contabilista da Junta de Freguesia os documentos de 

prestação de contas do ano 2010 (Anexo V). Após leitura e apreciação dos documentos, 

os mesmos foram aprovados por unanimidade. Registe-se ainda a felicitação da 

Presidente da Assembleia de Freguesia Maria Helena Soares de Sousa endereçada ao 

executivo da Junta de Freguesia pela clareza na apresentação dos documentos e pela 

forma cuidada e sustentável de gerir as suas contas.------------------------------------------------ 

III – Esta Assembleia foi informada pelo Presidente da Junta de Freguesia da 

distribuição de comida aos romeiros da freguesia e da oferta de uma pedra gravada 

para ser colocada no lugar dos romeiros, na Algarvia, como forma de homenagem pelos 

50 anos deste grupo.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a realização dos Censos 2011, o Presidente informou que o trabalho de recolha de 

dados tem sido realizado de forma exemplar na freguesia, garantindo a entrega dos 

mesmos nos prazos estipulados.------------------------------------------------------------------------ 

E, não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a 

presente acta, que depois de ser lida e aprovada vai ser assinada nos termos da Lei: --- 

 

A Presidente  

O Secretário  
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