
 

ATA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MATEUS 

ATA Nº 16/2014 

--- Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e catorze, pelas vinte horas e trinta minutos, 

na sala de reuniões da Junta de Freguesia de São Mateus, sita na Rua Barão da Fonte do Mato 

número doze, nesta Vila da Praia, Freguesia de São Mateus, compareceram para realizar a 

reunião, mensal ordinária o Presidente Manuel José da Silva Ramos, os seguintes membros do 

Executivo, o secretário Manuel Maria Ramos de Sousa e a tesoureira Lucy Maria Remédios 

Silva, com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------------------------- 

Período antes da ordem do dia:---------------------------------------------------------------------------- 

- Registo de Presenças-------------------------------------------------------------------------------------- 

- Leitura da correspondência------------------------------------------------------------------------------- 

-Ordem do dia:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1º Ponto: Realização da tradicional festa do Parque de Campismo;-------------------------------- 

-----2ºPonto:Realização de curso de corte e costura 

Ponto um: Realização da tradicional festa do Parque de Campismo ------------------------------- 

A semelhança do que tem acontecido nos últimos anos o actual executivo propôs-se dar 

continuidade aos mesmos festejos, a realizar no dia 21 de Setembro de 2014, dia oficial do 

padroeiro da Freguesia, com o seguinte programa  16.00h abertura de espaço para as crianças 

com “pula-pula , concerto pela Filarmónica União Praiense e de seguida um jantar convívio  no 

qual contamos com doações de bens alimentares de alguns cidadãos da Freguesia os quais a 

junta agradece encarecidamente, sendo o restante suportado pelo orçamento da Junta pela 

rubrica (02.01.06). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois:  Realização de curso de corte e costura---------------------------------------------------- 

Na ata numero três de um de março de dois mil e catorze, referimos a vontade de varias 

cidadãs da freguesia no sentido da Junta apoiar a realização de um curso de manualidades, 

bordados tradicionais, corte e costura, o que naquela data não nos foi possível realizar em 

virtude de não possuirmos Formadora para tal. Após reunião entre o Presidente da Junta e a 

Srª Maria Ilidia Ataíde, “Formadora”, esta demonstrou disponibilidade para efetuar a formação 

estando agendado o seu inicio para meados do mês de outubro e com a duração de seis horas 

semanais, o referido curso realizar-se-á no salão nobre da Junta de Freguesia sendo esta 

entidade a responsável pelo pagamento à Formadora no valor acordado de dez euros hora o 

términus da primeira fase do curso é em trinta e um de Dezembro de dois mil e catorze. A 



Formadora será renumerada mediante a apresentação de recibo legal pela rubrica 02.022.502, 

Outros serviços---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião e eu, Manuel Maria Ramos de 

Sousa, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos presentes.---------------------------------------- 

O Presidente: _____________________________________________________ 

O Secretário: _____________________________________________________ 

A Tesoureira: _____________________________________________________ 


