
     

 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA MATRIZ 

------------------------------------------------------------------ Ata nº 10 --------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e dezanove, pelas vinte horas, no edifício da Sede da Junta de 

Freguesia da Matriz, sita no Largo Duque D´Ávila e Bolama, e de acordo com o número um do artigo onze da Lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, realizou-se a primeira sessão extraordinária 

de dois mil e dezanove da Assembleia de Freguesia da Matriz, verificando-se as seguintes presenças: Teresa 

Maria Torcato Barradas, Maria Manuela Fagundes da Silva Correia em substituição de Cristina Fátima Costa 

Rosa, César Augusto Bettencourt Lima, Daniel Dutra Moreira Rafael e Carlos Alberto da Silva Machado da 

Coligação Acreditar no Faial, Sandra Silveira Silva, José Ávila Menezes, Sara Patrícia da Silva Luís Oliveira, do 

Partido Socialista. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estiveram também presentes os membros da Junta de Freguesia da Matriz: Laurénio Tavares, Presidente, Isabel 

Dutra, Tesoureira e Luís Carlos da Silva Morais, secretário. ----------------------------------------------------------------------- 

Deu-se início à ordem de trabalhos constante na convocatória: ----------------------------------------------------------------- 

Ponto um –Sede da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, que esclareceu pormenorizadamente a 

situação da atual sede, conforme já tinha referido noutras ocasiões. Referiu que a sede atual está instalada num 

edifício digno, nobre e central, mas insuficiente para as necessidades e funcionalidades da Junta. A pretensão do 

executivo em promover diligências com vista à aquisição de um edifício para instalar a sede desta autarquia tem 

por base, como já algumas vezes foi transmitido á Assembleia de Freguesia, a atual limitação de espaço para 

acolher todas as suas valências, nomeadamente o Centro de Convívio de Seniores que funciona na sede do 

Grémio, o que motiva a dispersão de recursos humanos e acarreta mais encargos para esta Junta de Freguesia.  

Por outro lado, esta junta de Freguesia é única da cidade e das poucas do concelho que não tem sede própria. -- 

No seguimento de vários contatos estabelecidos com a Câmara Municipal que decorrem do conhecimento do 

Município e desta autarquia das grandes dificuldades associativas e financeiras do Grémio Literário Artista 

Faialense, com compromissos de vária ordem por satisfazer, nomeadamente de divida bancária e ao Governo 

Regional, tendo a Direção dado já conhecimento à Assembleia Geral desta Instituição que a única solução para 

ultrapassar as referidas dificuldades será promover a venda do edifício da sua sede. ------------------------------------- 

Nas referidas circunstâncias esta Junta de Freguesia solicitou a avaliação do edifício a uma entidade técnica 

competente para conjuntamente analisar com a Câmara Municipal a possibilidade da aquisição do imóvel. ------- 

Da avaliação feita pelo executivo da Junta de Freguesia, foi concluído que efetivamente o edifício do Grémio 

Artista, com dois pisos, com a área total de 366.50 m2, situado no Largo do Bispo D. Alexandre, reúne as 

condições pretendidas visto que os seus espaços físicos permitem obter maior funcionalidade e a concentração 

de todas as valências, e alargar as várias atividades desta autarquia, nomeadamente os serviços da secretaria, 
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onde se enquadra o atendimento ao público e o arquivo, as atividades do executivo da Junta, da Assembleia de 

Freguesia, as áreas sociais para funcionamento do Centro de Convívio de Seniores, de formação ou da realização 

de eventos da iniciativa da própria Junta de Freguesia, bem como de armazenamento, uma das grandes 

limitações da atual sede. O executivo da Junta de Freguesia também ponderou que a possível aquisição do 

edifício do Grémio não devia conduzir à extinção desta Centenária Instituição, pelo que, a efetivar-se a compra 

do edifício e a transferência da sede da Junta de Freguesia haveria de ser encontrada uma forma de partilha 

limitada de espaço adequado à continuidade da sede do Grémio. -------------------------------------------------------------- 

Por fim o Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que a pretensão do executivo da Junta em promover a 

realização desta Assembleia de Freguesia, extraordinária, para tratar deste assunto, se destinava 

essencialmente a permitir uma ponderação conjunta e a recolher a opinião do Órgão Deliberativo por forma a 

validar a ponderação feita e a habilitar o executivo a prosseguir com as diligências a encetar com a Câmara 

Municipal para o desencadear do processo tendente à aquisição do prédio do Grémio Artista para futura sede 

desta autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O vogal José Meneses manifestou preocupação com o fim do Grémio, caso a Junta seja transferida para aquele 

edifício. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Junta de Freguesia referiu que, com o afastamento dos sócios e a falta de participação de 

camadas mais jovens, o Grémio não tem qualquer capacidade para dinamizar a sociedade nem satisfazer os 

graves compromissos financeiros existentes. Acrescentou também que o Presidente da Câmara nos vários 

contatos estabelecidos tem manifestado interesse neste processo, tendo mesmo informado ter utilização a dar 

pelo Município ao espaço atualmente ocupado com a sede desta autarquia. ------------------------------------------------ 

O vogal José Meneses referiu que a eventual mudança de localização da sede da Junta de Freguesia não trará 

grandes dificuldades visto que o edifício pretendido se situa numa zona de larga afluência de pessoas, e que a 

reabertura do Mercado Municipal trará maior dinamismo àquela área da freguesia. Manifestou ainda que 

reconhece a importância da boa reflexão sobre este assunto, reconhecendo também as necessidades e 

expirações do executivo da atual Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta de Freguesia salientou a importância do Grémio Literário Artista Faialense nesta freguesia 

e na cidade, e manifestou a opinião de que a Sede da Junta neste edifício pode contribuir para que a imagem e a 

memória desta instituição fiquem preservadas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

A vogal Sara Oliveira manifestou pesar pela situação e argumentou que se o destino do Grémio já está 

ameaçado o melhor é que o edifício seja recuperado e aproveitado de forma digna. Acrescentou que para a 

Junta de Freguesia será uma mais valia a mudança de edifício, uma vez que possibilitará a realização de mais 

ações e atividades. Concordou com a mudança, considerando que todos ficam a ganhar. ------------------------------- 

O Presidente da Junta de Freguesia referiu ainda que no caso desta ideia avançar serão necessárias algumas 

intervenções de adaptação a realizar por entidade técnica competente. ------------------------------------------------------ 
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O vogal César Lima referiu que o edifício do Grémio será uma boa opção e poderá ser mais dinamizado com 

jovens e idosos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O vogal Carlos Machado fez uma abordagem resumida à história do Grémio, sendo ele um antigo sócio e ex-

dirigente desta instituição. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O vogal José Meneses sugeriu que a efetivar-se a mudança a biblioteca do Grémio Artista seja adquirida pela 

Biblioteca Pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A opinião de vários membros da Assembleia de Freguesia, pelo que foi exposto e ponderado, foi favorável à 

mudança da sede para o atual edifício do Grémio Literário Artista Faialense. ------------------------------------------------ 

E nada mais havendo a tratar, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, a Presidente da Mesa da Assembleia de 

Freguesia deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que foi lida em minuta e aprovada por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA __________________________________________________ 

 

O PRIMEIRO SECRETÁRIO _______________________________________________________ 

 

 


