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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 

ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
TREZE DE FEVEREIRO DE DOIS  
MIL E DEZANOVE  

 

_____ Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, 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, Isabel Alexandra de 

Melo Quadros Marques Fernandes Dutra, Tesoureira, e Luis Carlos da Silva Morais, 

Secretário. _____________________________________________________________ 

_____ 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 sobre a Agenda Cultural de Março; 

envio de e-mail resposta sobre a vedação de terrenão na Rua do Paiol. ______________ 

- Da Connect Designs, envio de maqueta para trofeus do Matriz Urban Trail. _______ 

- Do Jornal das Autarquias, envio de questionário-entrevista do Presidente da Junta de 

Freguesia. ______________________________________________________________ 

- Da ADC dos Bombeiros Voluntários, envio de pedido de apoio para intercambio de 

Veteranos de Voleibol. ___________________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

- Informar a ADC dos Bombeiros Voluntários que ficou contemplado no Plano e 

Orçamento da Junta de Freguesia para 2019, a dotação financeira para apoio à atividade 

desportiva dessa Associação, pelo que o atual pedido deverá ser aí enquadrado, visto 

esta autarquia não ter disponibilidade financeira para alargar esse apoio, podendo no 

entanto disponibilizar algumas publicações editadas pela Junta de Freguesia ou artigos 

de heráldica desta, para poderem ofertar à equipa visitante. _______________________ 

- Enviar o programa da Celebração do Dia da Freguesia, para incluir na Agenda 

Cultural de Março, da Câmara Municipal da Horta. _____________________________ 
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 - Satisfazer o solicitado pelo Jornal das Autarquias e enviar o questionário com 

entrevista do Presidente da Junta de Freguesia; ________________________________ 

- Homenagear na Sessão Solene do Dia da Freguesia a Câmara do Comércio e Indústria 

da Horta, pela ocorrência do seu 125º Aniversário; _____________________________ 

- Homenagear na Sessão Solene do Dia da Freguesia a Associação de Pais e Amigos 

dos Deficientes da Ilha do Faial, pela ocorrência do seu 25º Aniversário. ____________ 

_____ 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. __________ 

 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


