
 

 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA MATRIZ 

 ---------------------------------------------------------- Ata nº 20-----------------------------------------------------------------

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

-----Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, pelas vinte horas, na Sociedade Amor da Pátria 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 sessão ordinária da Assembleia de Freguesia da Matriz, verificando-se as seguintes 

presenças: Teresa Maria Torcato Barradas, Cristina Fátima Costa Rosa,  Manuela Correia, Daniel Dutra Moreira 

Rafael e César Lima pela Coligação Acreditar no Faial, Sara Patrícia da Silva Luís Oliveira  e Dália Leal, em 

substituição de José Ávila Menezes, do Partido Socialista e Rui Rodrigues pela CDU. --------------------------------------

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

Luís Carlos da Silva Morais, secretário. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Seguidamente deu-se início à ordem de trabalhos constante na convocatória: ----------------------------------------- 

Ponto um: Apreciação da Informação de Atividades da Junta de Freguesia da Matriz e da demonstração financeira, 

relativas ao período de 11 de junho de 2021 a 1 de setembro de 2021; ------------------------------------------------------- 

Ponto dois: 2ª Alteração Modificativa Orçamental de 2021. ---------------------------------------------------------------------- 

-----Entrando no ponto um da Ordem dos Trabalhos a Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta 

de Freguesia que passou a apresentar as Atividades da Junta de Freguesia, salientando a preparação da execução 

do projeto vencedor do Orçamento Participativo Sociocultural da Matriz de 2020, intitulado “Matriz Musical”, 

ganho pelo musico Filipe Fonseca.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----De seguida, fez referência à candidatura ao Programa da OTLJ e ao programa Estagiar T, na Junta de Freguesia; 

ao encerramento do projeto “Festa do Cinema ao Ar Livre”, em parceria com o Cineclube do Faial; ao lançamento 

do livro do Professor Doutor Carlos Lobão, intitulado “A Delegação da Horta da Fundação Nacional para a Alegria 

no Trabalho 1954- 1957”, editado pela Junta de Freguesia; à realização do concerto musical “Eu sou uma Ilha”, 

com o duo Manuel Costa e Francisco Costa , no âmbito do projeto “Música no Coreto”, da iniciativa da Junta de 

Freguesia; Comemoração da festa de São Pedro, no Bairro da Boa Vista, apenas com os moradores, tendo em 

conta as restrições devido à pandemia. Por fim, salientou a aprovação da candidatura e assinatura do acordo do 

apoio à Cooperação Técnica e Financeira do Governo Regional com as autarquias.-----------------------------------------

----Relativamente ao assunto do material da Cruz Vermelha que ainda se encontra nas instalações da Junta de 

Freguesia, o Presidente informou que o assunto parece estar, finalmente, resolvido, uma vez que ficou acordado 

que a Junta deveria embalar todo o material e enviá-lo, por transitário, para a Terceira. ---------------------------------

------Passando-se ao ponto dois, 2ª Alteração Modificativa Orçamental de 2021, o Presidente da Junta de Freguesia 

explicou que esta alteração foi necessária devido ao Acordo de Colaboração entre a Secretaria Regional do 

Ambiente e Alterações Climáticas, relativo à aprovação da candidatura ao Concurso EcoFreguesia – Freguesia 

Limpa e ao projeto “A Minha Ribeira”.---------------------------------------------------------------------------------------------------

------A 2ª Alteração Modificativa Orçamental de 2021 foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------
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------Antes de terminar a reunião, e tendo em conta que esta era a última reunião deste mandato, o Presidente 

da Junta solicitou a palavra para referir que a Junta de Freguesia esforçou-se sempre por apresentar toda a 

informação, de forma clara e desenvolvida, mantendo o órgão deliberativo devidamente informado, mesmo no 

período em que a sede da Junta esteve encerrada, no ano de 2019, no período de confinamento imposto pela 

crise pandémica da COVID-19. Congratulou-se com a forma cordial e cooperante com que os trabalhos sempre 

decorreram, entre todas as forças partidárias, o que facilitou o trabalho da Junta.  ---------------------------------------- 

---- Presidente da Mesa da Assembleia também fez um agradecimento a todos os membros da Assembleia. -------

-O vogal Rui Rodrigues solicitou a palavra para referir que os trabalhos da Assembleia de Freguesia decorreram 

sempre de forma cordial entre todos os membros, colocando sempre em primeiro lugar os interesses da 

Freguesia. Acrescentou ainda que a informação apresentada pela Junta de Freguesia foi sempre completa e clara 

e que a página da Junta melhorou significativamente.------------------------------------------------------------------------------

------A vogal Sara Luís Oliveira também solicitou a palavra para agradecer a colaboração entre todos os membros 

da Assembleia e salientou a forma exemplar com que sempre decorreram os trabalhos.---------------------------------

------O vogal César Lima também fez um agradecimento a todos os membros da Assembleia e realçou a forma 

organizada e clara com que decorreram os trabalhos, ao longo do mandato.-------------------------------------------------

-----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 _______________________________________________________ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


