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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA A 
TREZE DE ABRIL DE DOIS MIL E 
VINTE E DOIS 

 

_____ Aos treze dias do mês de abril 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 e-mail a solicitar informação sobre o 

estado das obras referidas no e-mail desta Junta de Freguesia de 15/12/2021 

(Construção caixa retenção e respetiva ligação ao poço sumidouro, no Caminho de 

Acesso ao Miradouro do Monte Carneiro); envio de e-mail sobre o Projeto 1 Ilha 13 

Freguesia – mostra gastronómica. envio de convite para estar presente no Concerto de 

Pascoa; envio de convite para estar presente na Palestra “Um Céu Açoriano para 2022”, 

no âmbito do mês Mundial da Astronomia. ___________________________________ 

- Da Junta de Freguesia da Praia do Norte, envio de convite para estar presente nas 

Comemorações dos 350 anos do Vulcão do Cabeço do Fogo. _____________________ 

- Do Grupo Coral da Horta, envio de convite para estar presente no jantar 

comemorativo do 39º aniversario do Grupo Coral da Horta. ______________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Agradecer o convite do Grupo Coral da Horta relativo as comemorações do 39º 

aniversario, felicitar todos os órgãos sociais e coralistas pelo aniversário do Grupo, 

formulando votos de muitos sucessos musicais e informar que na impossibilidade de 

estar presente, o Presidente da Junta de Freguesia far-se-á representar pelo secretário, 

Sr. Luís Morais. _________________________________________________________ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas ______________________________________________ 
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- Participação do secretário da Junta de Freguesia, em substituição do presidente no 

jantar comemorativo do 39º aniversário do Grupo Coral da Horta. _________________ 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia numa reunião com a Sra. Vereadora 

Maria Antónia Dutra, sobre a apresentação de mostra gastronómica a realizar no âmbito 

do projeto “1 Ilha 13 Freguesias”. ___________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


