
 

 

 
JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 

 

REUNIÃO DE 26 DE ABRIL DE 2018 
 

ORDEM DE TRABALHOS 

 
Ponto 1 – Atendimento do executivo  

Ponto 2 – Leitura da ata da reunião anterior 

Ponto 3 - Período Antes da Ordem do Dia 

Ponto 4 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

 Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de ofício sobre o Voto Municipal de Pentecostes - estandartes 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de oficio sobre o Voto Municipal de Pentecostes - Esmolas 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para estar presente nas comemorações do XII Dia 

Municipal do Bombeiro 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional do Ambiente 

 Envio de convite para estar presente na cerimónia de entrega de prémios do 

concurso Eco-freguesia, freguesia limpa 2017 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Serviço de Ambiente do Faial 

 Envio de convocatória para reunião sobre o Azores Trail Run 2018 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



- Polícia de Segurança Publica 

 Envio de Auto de Noticia por contra ordenação de canídeo, com o NPP nº 

142506/20148 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Casa de Infância de Santo António 

 Envio de ofício a agradecer a entrega dos cabazes com os géneros 

alimentares, produto das inscrições do Matriz Urban Trail. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de ofício a solicitar a colaboração da Junta de Freguesia na 

disponibilização do Palco Móvel, para a Festa de Santo António. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Junta de Freguesia de Castelo Branco 

 Envio de convite para estar presente no encerramento do projeto Faial Ilha 

de Tradições, na Freguesia de Castelo Branco. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Escola Secundária Manuel de Arriaga 

 Envio de oficio “Desejo de um menino”. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

- Grupo Coral da Horta 

 Envio de convite para estar presente no V Horta Coral. 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

- EBI da Horta 

 Envio de convite para estar presente no encerramento do projeto “Nós 

somos pequenos cidadãos na ilha”. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

- Associação de Veteranos do Sporting Club da Horta 

 Envio da composição dos corpos sociais da Associação e do seu Plano de 

Atividades. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Ponto 4 – Reuniões e visitas 

- Visita do presidente da Junta de Freguesia na Sessão Solene Comemorativa do 35º 

Aniversário do Grupo Coral da Horta; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia no V Horta Coral, no âmbito das 

comemorações do 35º Aniversário do Grupo Coral da Horta; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia numa reunião com a Comissão de 

Festas do Bairro da Boa Vista; 

- Visita dos alunos do pré-escolar da Escola da Vista Alegre à sede da Junta de 

Freguesia, com a presença do presidente da Junta de Freguesia; 

- Informação Vice-Presidente do início da Obra da Freguesia – alargamento do acesso 

ao Miradouro do Monte carneiro; 


