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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
DEZASSEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E 

VINTE E UM  
 

_____ Aos dezasseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, 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 o período de ferias do 

Centro de Convívio de Seniores, para a calendarização das aulas de atividade física, no 

âmbito do Projeto Faial Ativo. _____________________________________________ 

- Da Freguesia do Salão, envio de ofício a informar da instituição do Dia da Freguesia 

do Salão. ______________________________________________________________ 

- Da Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, 

envio de convite para estar presente na Sessão de Apresentação da 4ª edição do 

orçamento Participativo dos Açores e do projeto “8/OP19 – Bibliotecas e Arquivos – 

por uma preservação do património”. ________________________________________ 

- Do INE – Instituto Nacional de Estatística, envio de e-mail a agradecer a 

colaboração desta Junta de Freguesia na operação Censos 2021. ___________________ 

- Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Proceder conforme o solicitado pela Câmara Municipal da Horta e informar que o 

Centro de Convívio de Seniores, estará encerrado para férias durante o mês de agosto; _ 

- Agradecer a comunicação da Junta de Freguesia do Salão a informar da instituição do 

Dia da Freguesia e felicitar pela iniciativa; ____________________________________ 

- Enviar e-mail ao Presidente da Câmara Municipal a informar que esta Junta de 

Freguesia está a programar a realização de um Concerto Musical, a ter lugar no dia 10 

de julho, pelas 21 horas, no Jardim Florêncio Terra, tendo como palco o Coreto ali 
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existente, evento a realizar no âmbito do projeto da iniciativa desta autarquia “Música 

no Coreto” e no quadro da rúbrica Atividades Culturais/Animação de Verão inscrita no 

Protocolo de Delegação de Competências do município. _________________________ 

- Iniciar o planeamento para o lançamento do livro «A Delegação da Horta da Fundação 

Nacional para a Alegria no Trabalhos 1954-1975», da autoria do Prof. Dr. Carlos 

Lobão, editado por esta Junta de Freguesia, para realizar no dia 01 de julho, pelas 21:00 

horas, na Sociedade Amor da Pátria; _________________________________________ 

- Solicitar a cedência do Salão de Festas à Sociedade Amor da Pátria, para o dia 01 de 

julho, para o lançamento do livro «A Delegação da Horta da Fundação Nacional para a 

Alegria no Trabalhos 1954-1975». __________________________________________ 

- Solicitar orçamento á empresa Ceramica Vieira, para a aquisição de três placas 

toponímicas em azulejo, para a Rua de São Bento, Rua Advogado João José da Graça e 

para a Rua Médico Avelar. ________________________________________________ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na sessão de apresentação da 4ª 

edição do Orçamento Participativo dos Açores e do projeto “8/OP19 – Bibliotecas e 

Arquivos – por uma preservação do património”. _______________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


