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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
VINTE DE JUNHO DE DOIS  
MIL E DEZOITO  

 

_____ Aos vinte dias do mês de Junho de dois mil e dezoito, pelas dezanove horas e trinta 

minutos, reuniram-se na sede da Junta de Freguesia da Matriz, sita no Largo Duque Ávila 

e Bolama, na cidade da Horta, os elementos que formam a citada Junta, respectivamente, 

Laurénio Manuel Azevedo Tavares, Presidente e Isabel Alexandra de Melo Quadros 

Marques Fernandes Dutra, Tesoureira. __________________________ 

O Presidente declarou aberta a sessão com a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi 

aprovada por unanimidade e considerada conforme com a minuta previamente elaborada 

no final da dita reunião passando-se de seguida à discussão e análise dos assuntos 

incluídos na Ordem de Trabalhos, tendo sido tomadas as deliberações que se seguem após 

dar cumprimento ao período de antes da Ordem do Dia._______________ 

2 – Período antes da ordem do dia: ________________________________________ 

- Foi dado conhecimento da correspondência recebida: _______________________ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail para estar presente na Conferencia 

de Imprensa de apresentação do Projeto Concelho Ativo e Solidário; envio de e-mail 

sobre os workshops de Verão no âmbito do Projeto Concelho Ativo e Solidário. ______ 

- Da ANAFRE, envio do parecer que foi solicitado sobre a substituição do vogal da Junta 

de Freguesia; ______________________________________________________ 

- Da Direção Regional da Solidariedade Social, envio de e-mail sobre as candidaturas 

ao prémio fidelidade comunidade. ___________________________________________ 

- Da Associação de Jovens da Ilha do Faial, envio de convite para estar presente nas 

comemorações do IV Aniversario da Associação. ______________________________ 

- Dos CTT, envio de convite para estar presente no lançamento da emissão filatélica 

“Centenário do Peter Café Sport”, inserida na Temática Regional Açores 2018. _______ 

- Da Universidade dos Açores, envio de oficio a agradecer o envio do Opusculo «Matris 

desta Villa de Orta»: história do passado, património do futuro. _____________ 

- De Yolanda Corsepius, envio de e-mail a agradecer o envio do Opusculo «Matris desta 

Villa de Orta»: história do passado, património do futuro. ___________________ 

- Da Policia de Segurança Publica, envio do parecer solicitado para a interrupção do 

transito nas Festas de São Pedro. ____________________________________________ 
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– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

- Enviar o e-mail recebido da Direção Regional da Solidariedade Social para 

conhecimento e fins tidos por convenientes para a APADIF, Santa Casa da Misericórdia 

da Horta e Casa de Infância de Santo António. ________________________________ 

_____ E nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a sessão, da qual se 

lavrou a presente acta que depois de lida vai ser assinada nos termos legais. __________ 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


