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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA A 
ONZE DE MAIO DE DOIS MIL E 
VINTE E DOIS 

 

_____ Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, pelas dezassete horas, 

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, respetivamente, 

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: _________________________________________ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de ofício sobre o Voto Municipal de 

Pentecostes – Estandartes; envio de e-mail com o Programa com as alterações 

introduzidas da Semana da Freguesia do Projeto “Faial 1 Ilha 13 Freguesias”; envio de 

e-mail com o Programa de Encerramento do Projeto “Faial 1 Ilha 13 Freguesias”; envio 

de convite para a apresentação da Feira Agrícola e Comercial do Faial; envio de e-mail 

a informar da desinfestação do Edifício dos Paços do Concelho; envio de e-mail a 

informar da disponibilidade da Praça da República e do Coreto para a realização do 

Concerto Musical, no âmbito do Projeto Música no Coreto. ______________________ 

- Da Assembleia de Freguesia da Matriz, envio de Voto de Congratulação pela 

obtenção do título de Miss Eco Europa 2022, pela faialense Cristina Carvalho. _______ 

- Da Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, envio 

de e-mail sobre a divulgação de candidaturas ao Programa Estagiar U. ______________ 

- Do Museu da Horta, envio de e-mail a solicitar a colocação de floreiras na fachada da 

Casa Manuel de Arriaga. __________________________________________________ 

- De Misuzy Delgado, envio de e-mail com orçamento para o Concerto musical a 

realizar no dia 09 de junho, na Praça da República, no âmbito do Projeto “Musica no 

Coreto”. _______________________________________________________________ 
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- Da Associação Desportiva e Cultural dos Bombeiros da Horta, envio de e-mail a 

informar que não é possível participar nas provas desportivas do Projeto Cultural e 

Desportivo de 2022. ______________________________________________________ 

- Da Associação Agricultores da Ilha do Faial, envio de e-mail a informar que a Loja 

do Triangulo vai estar aberta no Mercado, no âmbito da Mostra Gastronómica. _______ 

- Da CALF – Cooperativa Agrícola de Lacticínios do Faial, envio de e-mail a 

informar que não é possível estar presente na Mostra Gastronómica. _______________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Enviar e-mail ao Presidente da Câmara Municipal a informar da realização de um 

Concerto Musical, com um grupo local, a ter lugar no dia 09 de junho, associado à 

celebração do 10 de Junho – Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 

Portuguesas, pelas 21:30 horas, na Praça da Republica, tendo como palco o Coreto ali 

existente, no âmbito do projeto da iniciativa desta autarquia “Música no Coreto” e no 

quadro da rúbrica Faial Cultural, do Protocolo de Delegação de Competências do 

Município e solicitar informação sobre a disponibilidade do referido Jardim para o 

efeito indicado; _________________________________________________________ 

- Proceder conforme o solicitado pela Câmara Municipal, e contatar com os Impérios da 

Freguesia, para participarem no cortejo do Voto Municipal de Pentecostes, com os seus 

Estandartes; ____________________________________________________________ 

- Comunicar à Câmara Municipal da Horta a necessidade da alteração do programa da 

semana de encerramento da Matriz, do Projeto “Faial Uma Ilha 13 Freguesias”, para o 

dia 14 de Maio, Sábado das 10H00 às 11H00 - Demonstração 

Gastronómica/Showcooking com produtos locais, pelo Chef Sérgio Nazaré, no Mercado 

Municipal e às 11H00 Chamarritas com o Grupo Folclórico do Salão, na Praça da 

Republica. _____________________________________________________________ 

- Divulgar o Cartaz recebido da Câmara Municipal com o programa da semana de 

encerramento da Matriz do Projeto “Fail Uma Ilha 13 Freguesias”; ________________ 

- Informar as equipas vencedoras dos torneios da Matriz, nas modalidades de Sueca, 

Sueca de Idosos e Bilro, do Programa de Encerramento do Projeto “Faial Uma Ilha 13 

Freguesias”; ____________________________________________________________ 

- Solicitar à Câmara Municipal da Horta a emissão das licenças para a realização do 

Concerto Musical “Musica no Coreto” e dar início à preparação do cartaz para 

divulgação; _____________________________________________________________ 

- Acusar a receção da resposta da Associação de Agricultores da Ilha do Faial e 

agradecer a disponibilidade na abertura da Loja do Triangulo, aquando da realização da 



 3 

Mostra Gastronómica, no âmbito Programa de Encerramento do Projeto “Faial Uma 

Ilha 13 Freguesias”; ______________________________________________________ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas ______________________________________________ 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia na Missa de Celebração de Nossa 

Senhora das Misericórdias, no âmbito das Comemorações dos 500 Anos da Santa Casa 

da Misericórdia. _________________________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


